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]...قد وقع لي شيء ، وما أدري أوقع لك أم لا ، وها أنا أخبرك به ، 

  وذلك

أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير  أني رأيت



 2 

هذا لكان أفضل ،  لكان يستحسن ، ولو قدم هذا لكان أحسن ولو زيد

، وهو دليل على  ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر

 استيلاء النقص على جملة البشر[

 صفهانيإالدين ال عبارة شهيرة منسوبة لعماد

 عليه رحمة هللا

 هحرية795ت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة

ض وال يف ب عنه مثقال حبة يف األر احلمدهلل رب العاملني الرمحن الرحيم أحاط بكل شيء علًمااليعز      
ى خري وويل طوى سريرته عل عبد  فطوىب ل؛يعلم خائنة األعني وماختفي الصدور.السماءوهواللطيف اخلبري

( 91}يَ ْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ َوَما خُتِْفي الصُُّدوُر{ ) :القائل العظموتمن ذي فأين املفر ملن طواهاعلى شر 
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ْن }َونَ  يقول: و سورة غافر ًئا َوِإن َكاَن ِمثْ َقاَل َحبَّة  مِ  َضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفََل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشي ْ
َنا ِِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي { )  .اللهم اطِوسرائرانعلى ماحتب وترضى.( سورة األنبياء74َخْرَدل  أَتَ ي ْ

إىل  رسوله حممدوعلى آله وصحبه أمجعني وعلى من تبعهم إبحسان  والصَلة والسَلم على عبدهللا و     
 يوم الدين.

وم جبمعهاوتنسقهاومراجعتهاومن أق.جرى السؤال عنها واإلجابة عليها مما هذه املسائل .فإن  أم ابعد        
يب,ولكل من بة للسائل واجملوأن جيزل املثو هللا أن يكتب هلا القبول وأن يكتب ِبا النفع. سائَلً مث نشرها 
 يف فتح ابب  للسائل واجمليب. كان سبًبا

 ه  بعدصَلةالفجر.9741هويوم األحدالتاسع عشرمن شهرذي احلجة لعام  تهاابتداءمراجع وكان      
قمت . و لغويةصرفيةأو حنوية أو  من موضوعها حسب ذه املسائلبنيت هذه املراجعةعلى تصنيف هو    
وقت  مذكورًاارأيت أن الدواعي تستدعي إضافته مما ليس ضفت مأو رتقيمها وتصويبهاحسب الوسع.ب

 إجابيت على السائل.
ه  يف 9749يوم األثنني الثالث من شهرصفرلعام مكتوبٌ ف هذه املسائل مقدمة كتابة  وأم اابتداء    

املسجدالنبوي الشريف من جوارالروضة املباركة يف الساعة احلاديةعشرةضحى ابلتوقيت الزوايل أي 
بغروب الشمس.وهذا الوقت  عةوالنصف ابلتوقيت الغرويب املقيدباتداؤه بزوال الشمس,قريًبامن الر باملقيدا

إالأن  اجلويف هذا اليوم كان  بعدطلوع الصبح خبمس ساعات وأربع عشرة دقيقة,وكان الفصل فصل شتاء
 معتداًل.وقدبقي على آذان الظهرساعةوثنتان وثَلثون دقيقة.

ل يف مَ أن  صاحب اجلُ  معناهأن  صاحب الوفيات ذكرما املكانبركة  اءوالدع ومما يذكرحول      
كان  اجلمل   رمحة هللا   عندماكان يؤلف كتاب  على اجلميع  ه  [ 471]النحوأابالقاسم الزجاجي

كلمااجنزفصَلطاف سبًعاودعاهللا أبن يكون هذاالكتاب بركة على من قرأه.فريوي صاحب الوفيان تعليق ًا 
 أسأل هللا أبن تكون هذه املسائل بركة علي وعلى اجلمل انتفع به. وأان قرأ كتابكل من   على هذاأبنَّ 

 قام بشأهنا. ومن قرأها
مث  األمر بدايَل بعُد. ؛لكنَّ يف كتاب مستقلمجعها عنداإلجابةعلى هذه األسئلةيكن يف النية  هذا ومل     

 .يهاعلنسبت هذه املسائل للنحو لغلبته 
وهي يف األصل إحدى عشرة ومائة مسألة.لكين .وسبعني مسألة تسع ًا وعهاوقدبلغ جمم      

 هذبتهاوحذفت مارأيت وأبقيت مابني يديك.
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 مجع عليهملاأ شذوًذايف الرأي أوخطأ اى فيهرأأهيب بكل من قرأهذه املسائل   من أهل العلم    فوإين      
فحفظ  والسهوأ من النسيان ماكتب عليسبب أوماكان ب؛أوالقلم  مين به الرأي مازل   النحاة أن يصوِ ب

 .نِوس ُْع عبد  جرى عليه حظه من اخلطأ والنسيا فماهذ إال.العلم مطلب للجميع 
والعصمةليست ألحدغري  فلن خيرج عن بشريته الناقصة قةلدوالباحث مهمابلغ من التحري وا     

 فع عين لوم الَلئم.ولعل يف مقولة العماداآلنفة مايد.األنبياءعليهم الصَلةوالسَلم
الك  رب ه و ومن ه أن جيع  ل ه ذه املس ائل خالص  ة لوجه ه الك رب,وأن يتقبله  امين إن  ه وأس أل هللا بفض له       

 .أو هيء سبيَلًللسائل واجمليب وأن جيزل املثوبة لكل من شارك يف سؤال من هذه املسائلاملنان.
 ه 9749يوم األثنني الثالث من شهرصفرلعام

 وي الشريف من جوارالروضة املباركةيف املسجدالنب
 .يف الساعة احلاديةعشرةضحى

ْكُم َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن{ ) ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه احْلَْمُد يف اأْلُوىَل َواآْلِخَرِة َوَلُه احلُْ  ( سورة القصص41}َوُهَو اَّللَّ
 كتبه أبو سهيل                                                                            

 عمر بن عبدهللا بن عمرالُعمري
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 بيان من املؤلف
إذانمفتوًحا ملن أراد  أعلنَ و  اطباعته احتكارَ  وذلك أن أدعَ ك؛ إلي به وددت أن أفضيَ وقع يف نفسي شيء

 من حروف. تا قرأيف اللغة العربية أوالرتمجة إىل أي لغة أخرى وهاأانأعلن هذا اإلذن مب الطباعة
 وهللا يتوىل األمر.

 عمربن عبدهللا الُعمري
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 املفتتح
 اللهمَّ لطفَ ك

أن  خي ٌرحافظ    ًاوأنت أرح   م ال   رامحنيب   ني ي  ديك فأس   أُلك الله   مَّ ريب س   ؤال م  وقن  أنَّ   ك  عب   د  ذلَّ  مُ فه  ذا قل   
ب    ه ثن    اًء أواتع    ايُم ب    ه عل    ى ذي عل    م  م    ن ق    ول  ابتغ    ي ب    ه جاًهاأواستش    رفُ  م    ن الزي    غ والزل    ل و حتفظَ    ين

 أويستخُفين إليه ُعْجب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املسألة األوىل.
 حنو.النوع :

قي ض هللا له من يكرُمُه عند  قوله صلى هللا عليه وسلم } ما أكرم شاٌب شيخاً لسن ه إال  9عراب إ ما
  ِسنِ ه{

 :قول الشاعرو   2
 اجلزاء وفرياً غريمقتضب فمن لب اه حمتسًبا    يلق لب وا النداء
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 قي ض هللا له من يكرُمُه عند ِسنِ ه{ ما أكرم شاٌب شيخاً لسن ه إال

مب ين ع ل الف تح. ش اب فاع ل مرف وع عَلم ة رفع ه الض مة. شيخ  ًا. مفع ول ب ه  ما . انفية. أك رم فع ل م اض  
مبين عل ى منصوب عَلم ة نص به الفتح ة. لس نه. ال َلم ح رف ج ر. س ن اس م جمروروهومض اف واهل اء ض مري 

 واجلارواجملرورمتعلقان ابلفعل أكرم.الكسريف حمل جربإلضافة.

إالأداة استثاء ملغاة. قيض فعل ماض   مبين على الفتح.واجلملة يف حمل نصب حال .هللا فاع ل مرف وع     
عَلم ة رفع ه الض  مة. ل ه جاروجمرومتعلق  ان ب   ق  يض. م ن .اس  م موص ول مب  ين عل ى الس  كون يف حم ل نص  ب 

.يكرمه .فعل مضارع مرفوع.واهلاءضمري مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به. .عند. ي رف مفعول به
زم    ان وهومض    اف. سنه.س    ن مض    اف إلي    ه جمرورعَلم    ة ج    ره الكس    رة وهومض    اف اهلاءض    مريمبين عل    ى 

 الكسريف حمل جربإلضافة

 ف ائدة
 :24العثيم                      ني رمح                      ه هللا يف ش                      رحه ل ربع                      ني ح                      ديث  حمم                      د ق                      ال الش                      ي 

فاجع ل ب دهلا: )مهم ا( فل و  وإذا أردت أن تع رف: )م ا( الش رطية ... "َما َدَعوَتيِن" )ما( هناشرطيةقوله: : 
 .مهما دعوتين ورجوتين غفرت لك صح   :قلت

  فمن لب اه حمتسًبا    يلق اجلزاء وفرياً غريمقتضب لب وا النداء                

فاعل؛واأللف اليت  ى السكون يف حمل رفعلب وا :فعل أمرمبين على حذف النون.والواضمريمبين عل
الضمري؛واليت للرفع هي او الفارقةألن ه يفرق ِبابني الواواليت تكون عَلمة رفع وو  األلف بعدالواوتسمى

مرفوًعامضاف ًا.مثل:أفلح مع  ؛وصحصل اللبس عندما يكون اجلاملتصلة جبمع املذكرالسامل
 والضمري:املسلمون صاموا.صائمورمضان.فالواوهنااليُلحق ِباألٌف.ومثال وا

 .النداء:مفعول به منصوب

 .السكون يف حمل رفع مبتدأ,وخربه مجلة الشرط بعده فمن:الفاء استئنافية.من اسم شرط مبين على

مسترتجوازًاواجلملة يف حمل جزم فعل ه التعذر.فاعل مقدر منع من يهوره لب اه:فعل ماض مبين على فتح
 .يف حمل نصب مفعول به ضمريمبين على الضم الشرط.واهلاء

 .  حمتسباً :حال من فاعل لبً 
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 .يلق:فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلة ألن ه جواب الشرط

 .به اجلزاء:مفعول
 منصوب عَلمة نصبه الفتحة؛وهي فعيل مبعىن مفعول.مثل:قتيل,أجري,طريد..وفرياً:حال من اجلزاء

 .غري:حال اثنية من اجلزاء.وهي مضاف

  .جمرور عَلمة جره الكسرة مضاف إليه: مقتضب

 انيةاملسألةالث
 النوع:حنو.

  هل جيوز استخدام هذا الرتكيب

 ؟عراب ما حتته خطإما  و.ال غريُ  هللاحفظُت كتاب 

 هذالرتكيب مما جوزه بعض النحاة لوروده عن العرب.قال عباس حسن   رمحه هللا   يف

الصحيح من كَلم  ويدفعون معارضته ابملنقولالنحوالوايف]...ولكن الثقات يبيحون تقدب"ال "النافية 
 :كمايلي وعليه يكون اإلعراب[ العرب.وجييزون القياس عليه

 .ال.انفية عاملة عمل ليس. غريُامسها مرفوع

كتاب هللا الغري.أي الغريُكتاب هللا حمفوي ًا,وتكون غريهنا اسم ال العاملة  ويكون تقديرالكَلم:حفظت
 وخربهاحمذوف..عمل ليس

 ة.لثالثةالاملسأ
 النوع:حنو.

 
  من الصرف انهل مها ممنوعت .[ أقل  و أحر   ]اكلمت

 ..بعدفك اإلدغامرُ أحرَ ,لُ  َ اللفظتان ممنوعتان من الصرف لعلتني مها:الوصفيةووزن أفعل.وأصلهما أقل

 
 ة.رابعاملسألة ال

 النوع:حنو.
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م  »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال يعين  إىل هللا من هذه األّيم يها أحبالعمل الصاحل ف ما من أّي 
م العشر  خرج  اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: وال اجلهاد يف سبيل هللا إال  رجَلً  ، قالوا: ّيرسول هللا وال-أّي 

 .«يرجع من ذلك بشيء بنفسه وماله فلم

  ؟ حتته خطإعراب ما ما
 اإلعراب

ئد وهذا التعبري هوالذي أرى أن نس ري علي ه خاص ة وتوكيد ؛اقول توكيد جتنب ًا للفظة زامن حرف جر  ماانفية
 وتق      ديرالكَلم:ماهناك أّيم.ٌ ,.أّيم مبت      دأجمرور لفظ       ًا مرف      وع حمًَل,خ      ربه حم      ذوفإع      راب الق      رآن الك      رب

يف ح رف جراهلاءض مريمبين عل ى الس كون . .فيهاللعملالعمل.مبتدأمرفوع.عَلمة رفعه الضمة.الصاحل صفة
.حرف ابلعمل.أح  ب.خربمرفوع.إىل هللا جاروجمرورمتعلق  ان أبح   ب,من ق  انيف حم  ل جر,واجلارواجملرورمتعل

,  .األّيم بدل من اسم اإلشارةجمرورعَلمة ج ره الكس رةيف حمل جر كسراسم إشارة مبين على الهذه  جر.
 .ومابعدهاصفة ألّيم وهي يف حمل رفع إن أردان حمل أّيم أويف حمل جرإن أردان لفظها ومجلة العمل الصاحل

 احلديث الشريف كله يف حمل نصب مقول القول.ولفظ 
م العشر  إعراب بقيةاحلديث:     اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: وال اجلهاد  ، قالوا: ّيرسول هللا واليعين أّي 

 .«يرجع من ذلك بشيء خرج بنفسه وماله فلم يف سبيل هللا إال  رجَلً 
ثقل.والفاع    ل ضمريمس    ترتجوازً ا تق    ديره يع   ين: فع    ل مض    ارع مرف    وع بض    مة مق    درة من    ع م    ن يهوره    ا ال  

ول ب   ه منص   وب عَلم   ة نص   به الفتح   ة وهومض   اف. العش   ر مض   اف إلي   ه جمرورعَلم   ة ج   ره ع   ه   و.أّيم : مف
التص  اله بواواجلماع  ة. وال  واو ض  مريمبين عل  ى الس  كون يف حم  ل الض  م الكس  رة.قالوا: فع  ل م  اِض مب  ين عل  ى 

من  ادى منص  وب وهومض  اف.هللا : مض  اف إلي  ه  رف  ع فاع  ل.ّي: ح  رف ن  داءمبين عل  ى الس  كون . رس  ول :
ه احمل  ذوف أن ب  وال: الوااس  تئنافية الانفي  ة. اجله  اد: مبت  دأخربه حم  ذوف ومم  ا يق  در جمرورعَلم  ة ج  ره الكس  رة.

اجلهاد أحب.يف : حرف ج ر. س بيل : اس م جمروروهومض اف.هللا مض اف إلي ه جم رور عَلم ة ج ره والتقول:
ق ال: وال اجله اد يف { يف حم ل نص ب مق ول الق ول.  ه اد يف س بيل هللااجل ّيرسول هللا وال الكسرة؛ ومجلة}

 .: تعرب إعراب اجلملة السابقةسبيل هللا
رجًَل: منص  وب عل  ى االس  تثناء ووج  ه النص  ب أن  االس  تثناء منقط  ع.؛ فرج  ل مس  تثناة م  ن اس  تثناء. أداةإال

 ب دال م ن جهادوج از النص باإل عل ى اعتب ار رج ل العمل وليست من جنس ه هل ذا مس ي منقطًع ا. وجيوزرف ع
نقط ع ألن  الك َلم غريموج ب لوج ودالنفي ب َل. خ رج : فع ل م اض مب ين عل ى الف تح املم ع االس تثناء  والرفع
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فاعل  ه مس  ترتجوازًا واجلمل   ة يف حم  ل نص   ب ص  فة لرج  ل وجي   وز كوهن  ا يف حم   ل رف  ع. فه  ي  بع   ة حل  ال رج   ل 
مة ج ره الكس رة وه ي مض اف. اهل اء ض مري مب ين اإلعرابية. بنفسه : الباء حرف جر. نفس اسم جمرور عَل

ل  ه معطوف ة عل  ى نفس  ه وتع  رب إعراِب  ا. ماعل ى الكس  ريف حم  ل ج  ر بإلض  افة. ومال ه : ال  واو ح  رف عط  ف و 
فلم .مل أداة ج زم .يرج ع .فع ل مض ارع جم زوم بل م عَلم ة جزم ه الس كون . م ن : ح رف ج ر. ذل ك : اس م 

 ان ب   رجع. بشيء جاروجمرورمتعلقان ب   رجع.؛ ومها متعلقاشارة مبين على الفتح يف حمل جر
 ف ائدة

 متعلق اجلار واجملرور والظرف
بعض  هم أنَّ التعلي  ق يك  ون أبق  رب وي  ن يش  كل عل  ى بع  ض املع  ربني حتدي  د متعل  ق اجل  ارواجملرووالظرف 

للتع    رف عل    ى  وفع    ل أوش    بهه للجارواجملرور؛وه    ذا الظ    ن يفس    دكثريًامن املع    اين املقص    ودة يف اجلمل    ة. 
تعلَّ ق نبح ث ع ن  مع  ىن موج وديف العام ل مث ن  ذهب إىل اس م جمروراليس تغين العام  ل ع ن إيق اع عمل  ه امل

 . ومثله:وال يستقيم املعىن إال به عليه
}يف رفاجل ار واجمل رو ( س ورة البق رة 984تعاىل: } َوالَ تُ َباِش ُروُهنَّ َوأَن ُتْم َع اِكُفوَن يف اْلَمَس اِجِد { ) قال

ق      ا يف اس      م الفاع      ل }ع      اكفون{.والجيوزالتعليق ب        }تباش      روهن{ لفس      اد املس      اجد { يك      ون معل
 .املعىن؛فالنهي عن املباشرة يف املساجد معلوم قطًعا

فص  ار التعل  ق مبايناس  ب املع  ىن قول  ه تع  اىل: }َّي أَي َُّه  ا الرَُّس  وُل الَ  ألف  اق قابل  ة للتعل  ق ِب  اومماوردفي  ه     
ففي اآلي   ة ( س  ورة املائ   دة.79ْلُكْف  ِر ِم   َن الَّ   ِذيَن قَ  الُواْ آَمنَّ   ا أِبَفْ    َواِهِهْم { )صَحْزُن  َك الَّ   ِذيَن ُيَس   ارُِعوَن يف ا

ث   َلر جم   رورات: }يف الكف   ر{و} م   ن ال   ذين{ و }أبف   واههم{ .فح   ني نعط   ي ك   ل جمرورمايناس   به يف 
املعىن فسنجد أن  }يف الكفر{ سينجذب إىل يسارعون فهي متعلقة ِبا و}م ن ال ذين{ س يتعلق حب ال 

فاع       ل يس       ارعون؛أي يس        ارعون ك       ائنني م       ن ال        ذين كفروافاجلارواجملرورمتعلق       ان ب         ك        ائنني.  م       ن
املق    درة,واجملرورالثالث }أبفواههم{س    ينجذب إىل مع    ىن قالوا.والنعلقهاب     ]آمنا[ألنَّ اإل     ان مل يس    تقريف 

 .هقلوِبم وإمنا هوقول ابألفوا
 :لأبحدمها فأقو كنَّ املعىن يرتبط فيهافعَلن قابَلن للتعلق ِبما ول ةوأورُد مجل        
إىل مع ىن أوق ف  ناملس اكني[ ينج ذابعلى حفر األمري بئراملدينة وأوقفه ا عل ى املس اكني.فاجلارواجملرور] 

الإىل حف       ر؛إذال كن أن يك       ون املع       ىن حفرعل       ى املس       اكني.ولكنَّه واض       ح يف قولنا:أوقفه       ا عل       ى 



 11 

مامنج         ذابن إىل الق         ائم الإىل املس         اكني.ومثله:أحببت الق         ائم عل         ى  والدي         ه؛فاجلا رواجملرور جندأهن 
 أن نقول أحببت على والديه! مماال يسوغأحببت.ف

من حي   ث ارتب   اط التعل   ق وه   ذا الك   َلم ينبط   ق عل   ى متعل   ق الظ   رف كم   ا انطب   ق عل   ى متعل   ق اجل   ارواجملرور 
 .مثل:صام الناس يوم عرفة.تنزهت بني أشجار البستان.ابملعىن
هن  ا أنَّ التعل  ق ل  يس خاًص  اابألفعال فيجوزالتعل  ق ابس  م الفع  ل مثل:ح  ذارِمن  ومماحتس  ن اإلش  ارة إلي  ه   

 الغيبة؛وجيوز التعلق ابملصدالصريح مثل:اإلحسان إىل الفقراءنعمة أواملشتق مثل:هذاالقائم حبدودهللا.
 آَمنُ   واْ  }َّي أَي َُّه   ا الَّ   ِذينَ  كقول   ه تع   اىل:  فع   ل ماجل   ارواجملرور اس   األم   ر عن   دما يك   ون  علي   ك وال يلت   بس  

؛فاس   م الفع   ل عل   يكم النق   ول يف إعراب   ه إنَّ   ه جاروجمرورب   ل ( س   ورة املائدة911أَنُفَس   ُكْم { ) َعلَ   ْيُكمْ 
: علي  ك أتدي  ب ول  دك, إلي  ك ع  ن املغتاب.فاجلارواجملرورهن  ا يع  رابن اس  م فع  ل همثل   هواس  م فع  ل أم  ر و
ه ي  رف: دون  ك الص  حيفة. والنبحث هل ا ع  ن متعلق؛ومث  ال اس م الفع  ل ال  ذي أص لفهم ا كلم  ة واح  دة.

 أي خذها.
 أمامك فهوخريلك.أي انظرأمامك.

 .كفى ابملوت واعظا.مثل:كذلك التعلق حلرف اجلرالزائد  
 ةامساملسألة اخل

 النوع حنو
 النصب بنزع اخلافض

ومنهم من يسميه إسقاط اخلافض  ومنهم من يسميه النص ب عل ى احل ذف واإليص ال.أي ح ذف ح رف  
 ابلنصب إىل اجملرور .  اجلروإيصال أثرالعامل 

منص   واببعدفعل الزم  اأي حذف   ه فك   أن  األص   ل إي   راده فلم   ا وج   دان امس    هاخل  افض ه   وحرف اجل   رو نزع       
 عللنا سبب نصبه أبن ه حصل بسبب حذف حرف اجلر.                

 يدوربني البَلغة والنحو؛ففي البَلغة نبحث ع ن س بب احل ذف فنق ول :إن ه لإلجي از؛ويف حوهو مصطل
 النحو ننصب االسم الذي وقع عليه احلذف.

 
واألس لم واألحف  ظ للغ  ة أن نقتص  ر عل  ى املس  موع يف مس  ألة النص  ب بن  زع اخل  افض ح    الخي  تلط      

 املتعدي ابلَلزم.قال الشاعر:
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 تعوجوا       كَلمكُم علي إذن حرام مترون الدّير ومل
 ف صل مترون ابلدّير.

 ةفَلجيوزه ذابل نتقتص رعلى املس موع؛أمَّاإذاكان التأوي ل اجلدي د للجمل هذاعندمانريد بناء مجلة جدي دة 
بنزع اخلافض.مثل:الص وم لغ ًة هواإلمس اك ع ن األك ل؛  ةيستسيغ القول به فَلمانع من خترجيها منصوب

فلغ  ة هن  ا نق  ول إهنَّ  ا منص  وبة بن  زع اخل  افض.إًذااملمنوع إنش  اء مج  ل جديدة.أوح  ذف احل  رف م  ن الفع  ل 
اجمل رور جرّيعل ى تعليل ه بن زع اخلافض.ك أن نق ول :انم امل ريض الس رير فننص ب الس رير  ال َلزم مث نص ب

إمن   ا يؤخ   ذ ب   ه احرتاس   امن رأي م   ن رأى أنَّ  باملفعولي   ة ؛ومنته   ى الق   ول أنا األخ   ذ ِب   ذا اإلع   را ىعل   
 النصب وقع ابلفعل الَلزم. 

 

 
 النوع حنو

 سادسةلة الاملسأ
 

 السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

عائليت , وكان يف إحدى  نا أضع بني أيديكم بييت شعر من قصيدة يل , كتبتها يف شعراء وموهويبه
  ! ابلتحديد ويف حرف الروي ة , بيت ُأخِتلَف يف إحدى كلماتهأبيات القصيد

 و منصوب ؟أهل هو مرفوع 

 . ليظهر املعىن من أوله أضع البيتني فقط

  وإلقاُء رصحانة  رهف  

 ُمستعَذاب فكم كاَن َشدوكِ 

  رحيُق الشقاوِة يف طفلة  

 َمكَسَبا ُمَرْونَ َقة  للهدى

 .. ترفع على أهنا مبتدأ مؤخر هنا كلمة مكسبا هل جيوز فيها النصب , علما أهنا

  .. ارجو اإلفادة وبسرعة
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  رحيُق الشقاوِة يف طفلة  

 َمكَسَبا ُمَرْونَ َقة  للهدى

 رف له خترجًيا.كماأن ه ليس من األخطاءنصب لفظة ] مكسب[ يف البيت خطأ حنوي .والأع

اإلقواء الذي يعدمن  املغتفرةللشعراء.كقصراملدوددأومداملقصورأوصرف املمنوع أومنع املصروف.وليس من
  .العلل العروضية

 

 ف ائدة
ب ني الض م والكس ر، ومس ي ب ذلك م ن ق وهلم: أقوي ت احلب ل إذا انبت ت ق وة  اإلق واء: اخ تَلف حرك ة ال روي 

فلماخالفت القافية ق وايف البي ت ابخ تَلف حركته ا قي ل: أق وى الش اعر،  معىن ان ْبتَ ْت انقطعت,و  من قواه،
 .كما خالفت بني قوى احلبل أي خالف بني قوافيه

 

  .كقول النابغة.
         رائٌح،أو مغتدِ  ميةَ  أمَن آلِ 
 عجَلَن،ذا زاد ،وغرَي مزودِ         

         أفَد الرتحُل،غري أن  ركابنا
 ملا تزْل برحالنا،وكان قدِ         

         زعَم البوارُح أن  رحلتنا،غداً 
 وبذاَك خربان الغداُف األسودُ         

 مكسورةولكنهايف البيت الثالث جاءت مضمومة. فنَلحظ أن  قافية القصيدة دالٌ 
 
 

 ة.سابعاملسألة ال
 النوع:حنو.

  هذا جاء أيب: ماهو إعراب اسم اإلشارة يف اجلملة

  أهو بدل أم نعت؟
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ن  البدل يف العرف النحوي أهنا نعت ًا البدال؛والسبب يف هذايف قولنا:] جاءأيب هذا[ يعرب اسم اإلشارة 
 هوالتابع املقصودابحلكم بَلواسطة.

 قال ابن مالك رمحه هللا:
 حلكم بَل        واسطةهواملسمى بدالابالتابع املقصود

بل[حنو:جاءزيدبل عمرٌوفإن  خرج املعطوف ب أ[  اسطةبَلو  وقال الشارح عليه رمحة هللا:]
 عمرًاهواملقصودابلنسبةولكن بواسطةوأخرج املعطوف ابلواووحنوها...[

هواملقصودمن إنشاءاجلملةإليقاع احل در من ه أوعلي ه؛ففي قول ك:] جاءالقائدخال د [ أن ت أنش أت  فالبدل
ا هي املقص ودةخالد.فخالدهناتعرب  قائد امسه اجلملة تقصداإلخبارعن قدوم فاجلمل ة مل ابحلكم. بداًل؛ ألهن 

 ت ُنشأ لإلخبار عن قدوم القائد ولوكان األمركذلك الكتفينا بذكر القائد.
قص  داإلخباربقدوم ] ه   ذا [ وإمناقص  داإلخبارعن جم   يءاألب مث ف  إن القائ   ل الي ا قلن   ا: ج  اءأيب ه   ذاوعن  دم

الوصفه ب  ]هذا [ هل ذاأعربنا اس م اإلش ارة ن فإذاك ان تركي ب الك َلم عل ى ني ة يست املقص ودةابحلكم عت  ًاألهن 
البدل فاملتكلم يقصدبكَلمه البدل الاملبدل منه.واملتكلم هنا من الواضح أن ه يقص داإلخبارعن جم يء األب 

 الجميءهذا.
 
 ةثامناملسألة ال

 النوع:حنو
ة = مناجات/ الكلمات: )مناجا أرجو من الكرام إفاديت ببعض القواعد املتبعة يف مجع مثل هذه -9

على القاعدة املشهورة، وأغلب يين لكي ال  مَلقاة = مَلقات(، وملاذا ال نزيد األلف والتاء اعتمادا
 ..تزيد حروف الكلمة على سبعة حروف

 إذا كان اسم الشخص مركبا من علمني مثل: )خالد علي(؛ فكيف نضع احلركات؟ هل جبر -2

أحدمها إىل  جح( بكسر الدال وتنوين الياء، أم إبسنادأحدمها إىل اآلخر مثل: )خالِد عليٌّ رجل ان
 ..يهمااآلخر بتنوين كل

 

ال نزيد األلف والتاء اعتمادا على القاعدة  : مناجاة = مناجات/ مَلقاة = مَلقات(، وملاذا9ج 
 ..الكلمة على سبعة حروف املشهورة، وأغلب يين لكي ال تزيد حروف
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  .أصلهااليائي مث إضافة األلف والتاء يات.وذلك برداأللف إىل*مجع مناجاةهومناجيات,مَلقات هومَلق

 يف مثل هذه احلال يعتربالعلم الثاين عطف بيان فيأخذإعراب )خالد علي( :2ج

 فنقول:جاءخالٌدعلٌي,سلمت على خالد علي   ,رأيت خالًداعلًيا..ماقبله.رفًعاونصًباوجرا

اتباًعا حلركة املنادى العلم ألن ه مبين على الضم.  فعويف حال النداءمثل:ّيخالدعلي. فيجوزيف الثاين الر 
 .اتباًعا على احملل. فتقول :ّيخالُدعلًيا علُي ,وجيوزالنصب فتقول:ّيخالدُ 

الثاين هو األول حقيقة فهمامتحدان. وال يضاف اسم ملا به احتد  أم اإضافة خالد إىل علي فَلجتوز.ألن  
 :مالك رمحه هللا يف املعىن.قال ابن

  ل مومها إذا وردحتد ... معىن وأو ِ اوال يضاف اسم ملا به                             

لك مؤول  .قال الشارح عليهمارمحة هللا:]وماوردمومهًالذ وقول ابن مالك: وأوِ ل مومها إذا ورد
ابملسمى  واحد فيؤول األولهذاأن ه من إضافة الشيء إىل نفسه ألن  املرادبسعيدوكرز كقوهلم:سعيدُكرز فظاهر 

 والثاين ابالسم فكأن ه قال:جاءين مسمى كرزأي مسمى هذا االسم...[ 

واملثال الوارديف السؤال الصحتاج إىل أتويل ألن ه مصنوع أي مل يردعن العرب.فيجري عليه ماذكرت يف 
 اجلواب.

                                         

 ة.تاسعسألة الامل                                         
 النوع:حنو.

 الفعل إىل اجملهول؟ ملاذا قُلبت األلف ّيًء عند حتويل

 اْقتيدَ -اِقتادَ 

 نِيم-انم

يف :اقتاد. السبب أن  الفعل مخاسي فإذا بين للمجهول يضم اثلثه ويكسرماقبل اآلخر.وحيث إن  ماقبل 
 اآلخرألف فتقلب ّيًءملناسبة الكسرة.

ألف  الكسر تقلبيبىن للمجهول بضم أوله وكسرماقبل اآلخر.وبسبب لثَلثي م االفعل انم فهوثَلثي,واوأ
 . ّيءً  األجوف
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 األجوف
وإن كان حرف العلة يف األول فيسمى الفعل مثاالمثل: وقف,وعد,وهب.؛وإن كان , معتل الوسطهو 

 حرف العلة يف اآلخر فيسمى انقًصامثل:قضى,سعى ,منا.

  شرة.اعاملسألة ال  
 النوع:حنو

  أواخر الكلمات ملاذا يؤتى ِبا نكم توضيحات حول األلف يفأرجو م

 وكتااب نصرا :  مثل

  .تنوينه وقف عليه.وحذفإذا املنون هذه األلف تسمى ألف اإلطَلق.وهي اليت تلحق املنصوب
 

 عشرةاديةاملسألة احل
 النوع:حنو.

 ( ؟  هالكما إعراب هذه اجلملة ) ال شيء إال

 اإلعراب:

يءامسها مبين على الفتح يف حمل نصب.وخربهاحمذوف يقدرمبايناسب ال انفيه للجنس .ش
السياق.إالأداةحصر.هالك.بدل مرفوع من حمل المع امسهاوخربها.وهذاقياس هلاعلى إعراب لفظ اجلَللة 

 من ]الاله إالهللا [
 

 
 ة عشرةلثانياملسألة ا

 النوع صرف
ل اصطفى الذي مضارعه يصطفي و مصطفى أصلهاّيء؛ألن  الكلمة اسم مفعول من الفع يف أللفا

يدعي فأصل ألفه ّيء.وكذلك  األلف عندما تكون ّيًءيف املضارع فإن  أصلهاّيء.كالفعل اد عى مضارعه
 .الفعل احتىب

ألنَّ  دعىأقول ملن أوضح األصل بعد التجريد أنَّه أتى أبصل حبا ودعا ومل أيِت أبصل احتىب واو 
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جتريدالكلمةمن حروف الزّيدة,ولكنناجنردها  نرجع فيه إىلال ثةالزائدة على ثَل ل فحتديداألصل 
عندهذا نقول إن ولوجردان ادعى ,واحتىب ألصبحتا:حباودعا.  اللغوي. عندمانريدأن نبحث يف أصله

 أصلهما واو.

 ة عشرةثالثاملسألة ال
 " حمداثهتا .وكل بدعة ضَللة فإن خري األمر كتاب هللا .وخري اهلدى هدى حممد وشر األمور"

وابلرفع عطفا على حمل "إن" مع  "روى "شر "ابلنصب عطفا على اسم "إن   رمحه هللا   يقول الطيىب
 امسها

مع اإلعراب  ةنكم أن يشرحه شخص ىل بطريقة يسري فأرجو م فهم ما أراده الطيىبأوأان ال أستطيع أن 
 ا لكم.وشكرً 
فتكون ] شر [ معطوفة على خريويكون  دأوترفع اخلرب,وخريامسهامنصوبتمعلوم أن  إن  تنصب املبج    

 تقديرالكَلم:فإن  خريَاألمر ... وإن  شرَاألمر.

ا معطوفة على حمل إن  مع امسهاألف وأم ا القول برفع] شر[  حلرف إن  ان حملهما الرفع على االبتداء.ف هن 
 مع امسها مجلةابتدائية يف حمل رفع.

ول:الحول والقوةُ  إالابهلل. وتوجيه هذه احلال هوأن ومثل هذا توجيه حال الرفع جلملة] والقوة [ فنق
 حملهماالرفع على االبتداء. نَّ إمسهاإذ[ حمل المع ا والقوة ] أيخذ املعطوف

 ة عشرةرابعاملسألة ال
 النوع:حنو

 . أجابَ : سؤايل عِن اْلفعلِ 

 . ؟ أيًضا أَفَل يكوُن الزًما

 .؟فحبر  متعد    مبعىن أنَُّه ) فعٌل رابعيٌّ الزٌم ، وكذلك

 

قال اجلوهري صاحب الصحاح:.] يقال أجابه وأجاب عن , الفعل أجاب يتعدى بنفسه ويتعدى بعن
 سؤاله[

 .وقال الزبيدي يف  ج العروس من حواشي القاموس] واإِلَجابَُة: َرْجُع الَكََلِم، تقوُل: َأَجاَب عن ُسَؤالِِه[
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 :أجاب عن سؤاله من تعديته بعن.فقول اجلوهري: أجابه هذامن تعدية الفعل بنفسه,وقوهلما
 
 

 ة عشرةاخلامساملسألة 
 النوع: حنو

  األسئلة التالية؟ أيهما صواب قولنا: أجب األسئلة التالية أم أجب عن 

ُتُم اْلُمْرَسِلنَي{ ) يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل َماَذا الفعل أجاب أييت متعدًّيبنفسه قال تعاىل: }َويَ ْومَ   ( سورة51َأَجب ْ

 القصص

يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه { )وق  النمل ( سورة52وله تعاىل: }أَمَّن جيُِ

 :ومنه قول املهلهل يرثي أخاه كليًبا

 ضنينات النفوس هلا مزار * أجبين ّي كليب خَلك ذم

  أجبين ّي كليب خَلك ذم * لقد فجعت بفارسها نزار

 .وأييت متعدّيبعن

أألسئلة اآلتية.وإن قلت :عن  بنفسه.فنقول:أجب فعلومن واقع الشوهدوقوهتاف صوب أن نعدي ال
 مع املورور ولكثرة وروده على اللسان.لتوافقه .فهوصواب

 

 
 ة عشرةالسادساملسألة 

 النوع لغة

  لبياض والسواد( أمساء معاين ؟
 !ابحلواس؟ هل )البياض والسواد( أمساء معاين ؟ أليست تدرك

 .أرجو اإلفادة ولكم جزيل الشكر

ة بلفظةاسم معىن هو:ماليس له حيزوخيصون املصدر.وليس املقصود ابسم املعىن ماليس له يقصدالنحا
 صورة حمسوسة يف الذهن.
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ورديف شرح ابن عقيل: ] يرف املكان يقع خربا عن اجلثة، حنو: " زيد عندك " وعن املعىن حنو: "  
 الذهن,كماالسوادوالبياض يف  القتال عندك [ أه  فالقتال عندهم معىن من املعاين وله صورة حمسوسة

 من املعاين وهلما صورة حمسوسة يف الذهن. يانمعن
 [ وهي كل ماله حيز. ]... عن اجلثة، حنو: " زيد عندك[ ونقيض املعىن ابلعرف النحوي] جثة

 ليس هلما أي أن البياض والسواد من امساء املعاين.فليس هلما حيز   حبسب العرف النحوي    هلذاأرى
 اندركهما ابحلس.جرم.وإن كن

 
 عشرة سابعةاملسألة ال

 النوع:حنو
 أوزان اسم اآللة هل يقاس عليها أم هي مساعية؟

املتعدي )كتب( )ِمفعال( فأقول : ِمكتاب وأقصد ِبا اآللة اليت  فمثَلً : أ كنين أن أقيس من الفعل
 يكتب ِبا )القلم(؟

 .أرجو اإلفادة ولكم جزيل الشكر

 .وبركاته السَلم عليكم ورمحة هللا

  عليه فإنك تستطيع أن تقيسق ًا مع ماوردمن أوزان قياسية   بمتطا الذي أتيت به اسم اآللة وزن مادام
 واحدمن أوزاهنا املعروفة. كل مادل على آلة وجاء على

  الفعل الثَلثي.مصدر  ْعال ِمف ْع َلة ؛وهي تصاغ من وأزان اسم اآللة القياسية ثَلثة : م ِف ْع َل ِمف

 
 عشرةثامنة ألة الاملس

 النوع:حنو
 : سؤايل هو السَلم عليكم أحتاج إىل مساعدة إعرابية

 

 "يف قولة تعاىل :"فان كان ذو عسرة فنظرة اىل ميسرة{ ذو  }عراب كلمةما إ
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عَلمة رفعه  .ذو فاعل مرفوعالشرط فعليف حمل جزم  كان فعل ماض  م مبين على الفتح
 .الواو.وهومضاف

( سورة 4َثََلثَة  ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم { ) قوله تعاىل:} َما َيُكوُن ِمن جنََّْوى امةالت كان  أمثلة ومن
  .األمثلة املصنوعة أن تقول:إن كان حق فقدأديته اجملادلة.ف }يكون {هنا مة.ومن

 تاسعة عشرةالاملسألة 
 النوع حنو

م  ُحُسوًما سَ   } :أريد التأكد من إعراب كلمة ) لََيال  ( يف قول هللا تعاىل َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََيال  َوََثَانَِيَة َأّيَّ خَّ
ُْم َأْعَجاُز ََنْل  َخاِويَة   َفرَتى  {اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأهنَّ

 . على الياء احملذوفة املقدرة وعَلمة جره الكسرة’ لََيال  : مضاف إليه جمرور  

 أهذا اإلعراب صحيح ؟

الصرف لكونه جاء على صيغة منتهى  ور عَلمة جره الفتحة النه ممنوع منليايل/مضاف إليه جمر 
مساجد,مدارس أو بعد : جاء بعد الف مجعه حرفان مثل صيغة منتهى اجلموع: هي كل مجع و؛ اجلم وع

 :مثل سطها ساكنو الفه ثَلثة حروف أ

ن أوسطهامتحرك لكأحرف أوسطهاساكن ماجاء بعدألف مجعه ثَلثة ؛وخرج من قولنا: مصابيح,مساكني
االمتنع من الصرف ابرة.بمثل:مَلئكة,ج  وجترابلكسرة.فإهن 

 
 لعشروناملسألةا

 النوع لغة
  

 :الوس                 يط ش                 رح الكلم                 ة عل                 ى الش                 كل الت                 ايل ج                 اء يف املعج                 م

 ووطَّ                                      أه مه                                     د الف                                     را  َمْهداً:بس                                      طه

َْه                                                                                             ُد: الس                                                                                              رير يهي                                                                                               أ للص                                                                                              ي
 امل

س  لم().....هي إذن ص  لى هللا علي  ه و  يث  ه ع  ن الرس  ول )حد و ج  اءت يف ن  ص الكات  ب حمم  د خال  د يف
 لذا  رى  رهاذف  ذذ  ذا   ل ذمفت لذب عذى  لمصدذ   لم ذ ى ..إىل املم ات حياة واضحة مق روءة م ن امله د

املص درإذاأطلق عل ى معل وم يف ََ  .ألن  يف الع رف النح ويالفظة]مه د[ يف ه ذا الس ياق ليس ت مص درً       
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 وانتق         ل ال         ذهن إىل  ,, وع         ن كون         ه مع         ىن م         ن املع         اين ال         ذهن خ         رج م         ن مص         دريته

 هذااملس   مى.فمثَل:لفظة]جهاد[يف أصلهامص   درللفعل جاه   د.ولكن عن    دما أق   ول: أعجبت   ين أخ    َلق

اهناليس  ت ملع  ىن امل األرض مه  ًدا. فه  ي  عندماأقول:مه  دهللا ص  دروإمناهي عل  ٌم عل  ى إنس  ان.وجهاد.فإهن 
ًدا,أي أحك م الفت ل وأج اده.وهي مس  دَ  هذا:مَس  هنامصدر,لكن املعىن يتغ رييف قويل:مهدالص ي وثري.ومث ل

يف ال ذهن ق  ال تع اىل: }يف ِجي  ِدَها  ص  ورةاملصدرش يًئاله  .ولكن األمرخيتل ف عن  دما نس مي ِب  ذارهنامص د
س ورة املس د. فاملس د هن ا اللي ف أي حب ل م ن ليف.فخرج ت اللفظ ة م ن املص درية  (1َحْبٌل مِ ن مََّس د { )

 .ماله مسمى ووجوديف الذهن إىلضةاحمل

 والعشرونحلادية ة ااملسأل
 النوع حنو

 أتعجب مباشرة من األفعال التايل ستطيع أناهل 
 كتب-دخل -خرج 

 مع ذكر السبب

  القياسيتني وهل يكون التعجب ابلصيغتني

 ....و اخرج ب .......... يعين هل استطيع القول : ما اخرج

ا استوف نعم جيوزأن تتعجب مباشرة من هذه       م  ,ت شروط التعجب: ثَلثياألفعال.والسبب ألهن 
استخدام  وجيوزلك ,مبين للمعلوم.ليس الوصف منه على أفعل فعَلء,قابل للتفاوت.متصرف ,مثبت,

 .الصيغتني

اليت جعلتنا نستث قل مثل هذا  ,... هيج ابملاءِر املاَء,أخْ ماأخرج  يل أن  ندرة استعمالناملثل:الذي يظهر و 
تعجب من خروج أاواالستفهام.فعندم تبس بني التعجباالستعمال.وهذه الندرة جعلت األمريل

 .القاريء أن اجلملة استفهامية التعجبية املاء.فأقول:ماأخرج املاء. قديفهم السامع أو
املاء حتددنوع اجلملة؛ فحني أقول: ماأخرج املاَء. ابلنصب تكون اجلملة  اليت تظرعلى ركةاحلو      

أي مالشيء تكون اجلملة أستفهاميةأخرجَ  املاء ُ ما:قول أ وحني؛ أي ماأسرع خروجه وحنوهذا تعجبية؛
, وحني أقول : ما أخرج املاُء غثاًء. تكون ماهنا انفية أي مل ؟,أومالذي جعل املاء خيرجالذي أخرجه املاء

 وحني أقول: ما أخرج املاُء غثاٌء. تكون ما موصولة أي : الذي أخرجه املاُء غثاٌء..غثاءً  خيرج املاءُ 
 والعشرونثانية ة الاملسأل
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 النوع :حنو

 الشاعر؟؟ ما تقول يف قول

 الضال والسمر ّي ما أميلح غزالان شدن  لنا = من هؤلي ائكن  

فعل التعجب قول لطائفةمن الكوفيني   على اجلميع رمحة هللا   ألهنم يرون امسية هذه الصيغة. أتصغري 
 رته وهوقول الشاعر: وليس هذاالرأي هلم مجيًعا والجلمهورهم.واملثال الذي ذك

 الضال والسمر ّي ما أميلح غزالان شدن  لنا = من هؤلي ائكن   

فعل التعجب لزومهانون الوقاية ومن أدلة البصريني على فعلية أ؛ لبصريون ابلشذوذ.وأانأقول بقوهلمردعليه ا
ع     رب ّيءاملتكلم.كقول     ك :ماأس     بقين إىل الفض     ائل,وقال عب     اس حس     ن رمح     ه هللا:]اليع     رف ع     ن الع م     

تصغريش يءمن األفع ال إالص  يغةأفعل يف التعج ب ... ويف قي  اس ه ذا الن وع م  ن التص غريخَلف كبريوال  رأي 
الش          ائع أن           ه غريقياس          ي[ أه           . وأخريًاوردأن           ه اليع          رف ع          ن الع          رب أهن           م ص          غروايف التعج          ب 

 من هنا أرى أن  األقيس عدم التصغري. إالكلمتني:أميلح,أحيسن.

 ةوالعشرونثالثاملسألةال

 نوع:حنوال

 .وبركاته وعليك السَلم ورمحة هللا

 : تقول :مايكون إعراب االسم بعد أحيلى مثل قولنا

 الشرب   ماُأحيلى

 فما إعراب الشرب هنا

يصيغة التعجب. فاجلملة خطأهنا ألن  أحيلى  [ قولك: ماأحيلى. إذا كنت تقصدأن تقول: ] ماأحلى
؛ ويف املسألة خصائص األمساءمن األفعال,ألن ه الجيوزيف  تصغريأحلى ؛وأحلى فعل تعجب والتصغري

 .السابقة ورد النقا  حول تصغريها

  .به ويف حال إعراب الشرب بعدالتصحيح فإهنامفعول

 ةوالعشرونرابعاملسألةال

 حنو.
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 ؟ :ماتقول إذا هل أخطأ إيليا أبو ماضي وهو يقول

  منايره = والشمس تكسوه ترباً يف تواريها ونيلها العذب ماأحلى

  اجلواري املاخرات به = تقل من أرضه أحلى جواريها وماأحيلى

 تسألين و تقول: إذاً هل أخطأ إيليا أبو ماضي وهو يقول:

 . اجلواري املاخرات به = تقل من أرضه أحلى جواريها وماأحيلى

 أقول:جرى يف كَلمه جمرى الشاذ.وإن خطأانه.فَل ضري ألن ه ليس ممن يستشهديف كَلمه.

 حني قال: اجلميع هللا أ النحاة املتني رحموقد ًاخط

 ِإذا اجلوُد مَل يُرَزق َخَلصاً ِمَن اأَلذى       َفَل احلَمُد َمكسوابً َوال املاُل ابِقيا 

 حيث جعل اسم ال العاملة عمل ليس معرفةوالصواب أن يكون امسهاوخربها نكرتني.

 وفق هللا اجلميع لكل خري.

 سةوالعشروناخلاماملسألة 

 نوع حنوال

 .أي اإلعرابني صحيح؟ 

 ملرجو من زبنائنا احرتام املواعيدا:أعرب أحدهم هذه اجلملة على الشكل التايل

زبنائنا: اسم جمرور و هو مضاف ، و ان: .  من : حرف جر.عَلمة رفعه الضمة املرجو: مبتدأ مرفوع و
 .متصل يف حمل جر مضاف إليه ضمري

 .ملواعيد :مضاف إليه جمرورا .مضاف ضمة وهواحرتام: خرب مرفوع و عَلمة رفعه ال

 

 :كالتايل و أرى أن كلمة)احرتام( جيب إعراِبا

استغين اسم املفعول  احرتام : انئب فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة و قد سد مسد اخلرب أو نقول
 مبرفوعه عن اخلرب. وهو مضاف

 .للمصدرمنصوب حمَل ألنه مفعول به  املواعيد: مضاف إليه جمرور لفظا

  .زاكم هللا خريافأي اإلعرابني صحيح .و ج
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  .اإلعراب الثاين هو الصحيح

أبن صحل حمله فعل من  ؛صاحلا لَلستغناء عنه يف الغالبالعامل أن يكون  ن من شروط املصدرإ إيضاح:
 منإذ  كن القول:املرجو لسابقةصدرية . وهذا ممكن يف اجلملة ااملصدرية أو ما امل معناه مسبوق أبن

  .ربنائنا أن صحرتموا املواعيد

 .عن شرروط عمل املصدر قال ابن مالك رمحه هللا يف األلفية

 بفعله املصدر احلق يف العمل             مضافاأوجمرًداأو مع أل

 والسم مصدرعمل إن كان فعل مع أن أوماصحل               حمله

اإلعرايب  املواعيد الذي ُجرَّ لفظا فقط أما حمل ]املواعيد[عامل أضيف إىل مفعوله فلفظة احرتام مصدرٌ 
 .النصب ألنه مفعول به فهو

}َوَلْوالَ َدْفُع اَّلل ِ النَّاَس  يدأبن  املصدر يعمل إذاكان مضاف ًا كقوله تعاىل:وقول ابن مالك رمحه هللا يف
ىل هللا.والناس مفعول به. .فدفع مصدر مضاف إ( سورة البقرة219بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعض  لََّفَسَدِت اأَلْرُض { )

فمجالسة مصدر أضيف إىل ضمرياخلطاب الكاف , العلماء  ومثله قولك: جمالستك العلماء فضيلة.
 مفعول به.

( 91( )97}أَْو ِإْطَعاٌم يف يَ ْوم  ِذي َمْسَغَبة {}يَِتيًما َذا َمْقَربَة  { )أوكان جمرًدامن اإلضافةكقوله تعاىل: 
ومنه  وقليلهأوكان املصدرحملى أبل و  ل به للمصدرإطعام و مثله: حفظ أ سرك.. فيتيما مفعو سورة البلد

 قول الشاعر:

غريَِة أَنَّين * َكَرْرُت، فَ َلْم أَ 
ُ
 ْنُكْل َعِن الضَّْرِب ِمْسَمعا*َلَقْد َعِلَمْت أُوىَل امل

سائَل وال أي التزجر جتنب األكل حراًما..,و سائَلً دع الزجر ول به للضرب. ومثله قولك:فمسمعا مفع
 أتكل حراما.

 

 

 ةوالعشرونالسادساملسألة 

 النوع: حنو
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 هل ما حتته خط بدل ام خرب لكن  ؟؟

 جتري حبكمها *** علينا وأمر الغيب سر حمجَّبُ  األقدارُ  ولكن ها               

 تب ني أنَّ ه ا هذاالبيت من ابئية البارودي عليه رمحة هللا,ولعل قراءةالبيت الذي يسبق البيت املسؤل عن ه لعل
وال يس   تقيم املع   ىن جبع   ل يف حم   ل رف   ع خ   ربلكن. الضمريضمريش   أن وأن  مجل   ة ] األق   دارجتري [ مبت   دأوخرب.

ا اليتم ِبا املعىن.  األقدار هي اخلربألهنَّ

وما جعلين أقول إن ه ضمريشأن  ألن الكَلم السابق ليس فيه ما كن أن نقول أبن  الضمري يعودعليه .    
عادة الضمري على شأن مفهوم من الكَلم السابق. خبَلف قولنا: عاد القائد لكنه إب عىنيتضح املوإمنا

ولوأردان جعل الضمريهنا ضمريشأن لقلنا: عاد القائد لكنه جريح. فالضمري يف لكن يعودعلى القائد.
 أي أنَّ أمرالعودة بسبب جنب أوهز ة. عاد القائد لكنها اهلز ة.نباجل

 اُن ما ِفيِه نَ ْفُعُه       ألَْبَصَر ما أَيْيت َوَما يَ َتَجنَّبُ َوَلْو َعِلَم اإلْنسَ 

َنا َوأَْمُر اْلَغْيِب ِسرٌّ حُمَجَّبُ   َوَلِكنَّها األَْقَداُر جَتْرِي حِبُْكِمها       َعَلي ْ

وشاعرانهو: حممود  فسأقف حملَل بعض أبياهتا.اهوجديرابلوقوف عليه.مممن القيم  وملايف هذه القصيدة
 م 9117 - 9841ه  /  9422 - 9211 مي الباروديسا

 َوما َأاَن ممَّْن أَتِْسُر اخْلَْمُر لُبَُّه       َوَ ِْلُك مَسَْعْيِه اْلرَيَاُع اْلُمثَ قَّبُ 

 َوَلِكْن َأُخو َهم   ِإذا ما تَ َرجََّحْت       ِبِه َسْورٌَة حَنْوَ اْلُعَلَ رَاَح َيْدَأبُ 

نَ ْيه نَ ْفٌس أَبِيٌَّة       هَلا بنَي َأْطراِف اأَلِسنَّة َمْطَلبُ نَ َفى الن َّْوَم َعْن عَ   ي ْ

مهَاَمُة نَ ْفس  َأْصَغَرْت ُكلَّ َمْأَرب        فَ  َم ما لَْيَس يُوَهبُ  َ ك ََ  ل ََّفِت اأَلّيَّ

 َوَمْن َتُكِن الَعْلياُء مِهََّة نَ ْفِسِه       َفُكلُّ الَِّذي يَ ْلَقاُه فيها حُمَبَّبُ 

   َأان مَل أُْعِط اْلَمكارَِم َحقَّها       َفَل َعزَّين خاٌل َوال َضمَّيِن َأبُ  ِإذا

 ُخِلْقُت َعُيوفاً ال أََرى الْبِن ُحرَّة        َلَديَّ َيداً أُْغِضي هَلا ِحنَي يَ ْغَضبُ 

 ْذَهبُ َأِسرُي َعَلى هَنْج  يَ َرى النَّاُس َغرْيَُه       ِلُكلِ  اْمرِئ  يف ما صُحاِوُل مَ 
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 بع  دعن ك ل مايش  ني العق  لأن يه ولعه  اابخلمرومن مس تلزمات ه  ذا يف البي ت األول ينف  ي الش  اعر ع ن نفس  
ه ي أدوات اللهووالطرب؛ف الرياع  الناس.كماأن  ه ال ض ي وقت ه بَلس تماع إىل هللا أوعن دأوينقص مكانته عند

ص    احب عز    ة ودأب    ه دائًم    اإىل  المتل    ك علي   ه املس    امع ؛ألن     ه كماق   ال يف البي    ت ال   ذي بع    دهوه   ي املزامري 
؛كم اأن  نفس  ه األبي ة اخت  ارت درج  ة ومنزل ة اليس  عى إليه ا إالذوواهلم  م العالي  ة وه ي أي نفس  ه مبن  أى املعايل

يت النفس ال    ع    ايل أبهن     ا مكتس    بةمن مه    ةيش    ريإىل ه    ذه امل ع    ن م    واطن الدعةوالراح    ة,وهويف البي    ت الراب    ع
ي مطال ب احلاج ات ي رى أن  نفس ه أثقل ت األّيم ِب افه مسومكانةه ذه وم ن واحلاج ات استصغرت املطالب

بي    ة ال    يت جعل    ت لبي    ت ال    ذي بع    ده ك    املعزي هل    ذه ال    نفس األيف امث ن    راه ,  التك    اد تناهل    ا نف    س بش    رية
ويقض     ي ع     اى  الوص     ول رؤختجديف طريقه     ا م     ن العقب     ات ماق     ديهويوطنهاعلى أهن      ا س     العلياءهدف      ًاهلاف

 . ونبل الغاية هي انشئة بسبب علواهلدف الذي يسعى إليه,ولكنها عقبات حمببة للنفس؛فالراحة

العناءواملشقةوأن ه ن م هامعايل األمورما يناسب تحمل يف سبيل الوصول إىلمث يقطع على نفسه عهًداأبن ه سي
 خؤولة أوعمومة.  هربختف يس أهًَلأبنول إليها,وإْن مل يفعل هذافلسيكابديف سبيل الوص

؛فهوجمب ول وكربّيءه   أنفت ه ماخي د وي دع ي وف أي يع افش يمه فهورج ل عَ  بعده ذاإىل ذكرش يءمنديعو    
؛ف    املعروف املب    ذول ل    ه م    نهم إمن    اهوعلى س    بيل مبادل    ة وقداس    تغى ع    ن الناسعل    ى ع    زةالنفس وأنفته    ا, 

ل توصله للتب   ذأونعمةأن  ألحدعلي   ه معروف    ًاي   رى والفهويعطي وأيخذويفي   د ويستفيدويس   رتفدويرفد ,املن   افع؛
ألن ه يع   ال الوص   ول إىل مطالب   ه بنفس   ه فَليرض   ى َلعندغض   ب م   ن ي   رى الن   اس أن    ه ذوس   طوة.جعل   ه ذليتف

 م    ن م    ن الن    اس الن    اس ِب    ا فتج    دأن   بعضيق    وم ِبانياب    ة عنه.وه    ذامن الق    يم ال    يت ق    ل احتف    اء نألح    دأ
من حاجات   ه إىل غ   ريه م   ع قدرت   ه عل   ى القي   ام ِبا؛وه   ذااخللق أرى أن  مبعث   ه الكس   ل أوقل    ة يسندقض   اءكثري  

االكرتار مبا يسدى إليه من معروف,وماعلم هذاأن  تعوي دالنفس عل ى أن ت  ُقضى ش ؤوهنا م ن غريه ا جيع ل 
الوفاءب   ه.فعلى العاق   ل أن يقض   ي حاجات   ه  تثقله   افهي كال    َدين ال   ذي جي   باألي   دي أي ص   نائع املع   روف 
 بنفسه ماوجدإىل هذا سبيَل.

مشارب الناس  يبني أنَّ  من الناس أن  احلياةتسريعليه,مث يبني منهجه يف احلياة ؛فهوخمالف ملايرى كثري      
 مايريد. صحاول عن طريقه الوصول إىلخمتلفة فلكل   مسلك ٌ 

 والعشرونلسابعةااملسألة 
 لغةالنوع:
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 األخوة واألخوات

 السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 أزمة اهلوية اللغوي/ املعجمي ملصطلح أود السؤال عن املعىن

 اهلاء أو فتحها؟ حيح لكلمة)اهلوية( هل بضمومالتشكيل الص
 وعليكم والسَلم ورمحة هللا وبركاته.

اهلوية املقصودِباالتعريف ابلذات, أواالنتماء. حسب االصطَلح املعاصر. فعندما يقال:ماهويت ك؟أي م ن 
 أنت وما انتماؤك. وأصلها اللغوي النسب إىل ضمري الرفع املنفصل

 خلفتها.  اهلاء فتح,ولكن درج اللسان على الواو كسرو  اهلاء] هو [ والتشكيل الصحيح بضم 
ض       عف هو: ]أزمة هوي       ة [املص       طلح لها اللغ       وي أق       ول: إن  املقص      ودِبذبع      دمعرفتنا ألص             

إىل  واال ض   طراب يف حتدي   ده فَلثب   ات يف ه   ذا فت   ارة إىل ال   وطن وأخ   رى إىل الع   رق واثلث   ة.والوال,االنتم   اء
 وهكذا طائفة

 
 ونوالعشر ةالثامناملسألة

 لغةالنوع:
 ما مضاد كلمة املغفرة ؟

 ؟ أم العذاب هل هو احلساب أم العقاب

الَس ت ْر.فيكون مضادها.الفضيحة. ومن هذا  فهي :ليتضح مضاد املغفرة فإن ه صحسن حتديدمعناها   
 امل ِغ ْف َروهومايسرتبه املقاتل رأسه.

 

 التاسعةوالعشروناملسألةا

 النوع:حنو

 جنس ياهر؟ ما معىن اسم   أ

 وما معىن غري وصف؟   ب  

 اسم جنس مضمر وما مثاله؟ ج    وهل معىن ذلك أنه يوجد
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 وهل معىن ذلك أنه يوجد اسم جنس ياهر وصف وما مثاله؟   د

؛  أ      مع    ىن اس    م ج    نس ي    اهرأي أن  املض    اف إلي    ه ل    يس ضمريًاوإمناهواس    م ي    اهر. فَليق    ال: حض    رذووه 
يض  ًا ومقابَلللمشتق.فتض اف ذوإىل املصادر.مثل:حضرذوعلم.وتض اف واملقصودابسم اجلنس هناماك ان نق

 إىل األعيان مثل:حضرذومال.

 ب( و معىن غري وصف أي غريمشتق.

اسم جنس مضمر وما مثاله؟اجلواب الوإمنا املقصود أن  املضاف إليه ليس  ج( وهل معىن ذلك أنه يوجد 
 ضمريًاوإمناهواسم ياهر. فَليقال: حضرذووه

اب النحوالوايف لبس يف فقريت أ,ج .ولتكون العبارةأكثروضوًحافإين أنقل لك صياغتها يف كتوليزول ال
فصياغة  حديثه عن }ذو{:]... إضافتهاالسم ياهردال على اجلنس[ يف هللا ةحيث قال عليه رمح

الضابط ِبذااألسلوب تزيل عنك ماطرأعلى الذهن من وجود اسم جنس مضمر.وأرى أن تعودإىل 
 اس حسن رمحه هللا يف كتابه النحوالوايف.حول ] ذو[تفصيَلت عب

د، وهل معىن ذلك أنه يوجد اسم جنس ياهر وصف وما مثاله؟اجلواب نعم .ومثاله:قائم,مسروق... 
 فهما وصفان أي مشتقان .فَلجيوز قدم ذوقائم. أكرمت ذامسروق.

 الثَلثون املسألة

 النوع:حنو

هوالذي أشبه ) يف تعريفه لَلسم الذي ال ينصرف -ه هللارمح-قال الشي  حممد حمي الدين عبد احلميد 
املعىن أو وجد فيه علة واحدة  الفعل يف وجود علتني فرعيتني إحدامها ترجع إىل اللفظ واألخرى ترجع إىل

 تقوم مقام العلتني(انتهى

فعل يف املنع من الصرف وأفهمها لكن الذي ال أفهمه قوله )الذي أشبه ال أعرف علل -احلمد هلل-أان 
علتني  فرعيتني ( فما معىن هذه اجلملة وكيف يشبه االسُم الذي ال ينصرف الفعَل يف وجود وجود علتني

  فرعيتني؟

اال سم الذي الينصرف أشبه الفعل يف علتني ,وبيان هذا:أن  الفعل فيه علة لفظية وأخرى اجلواب  : 
وأم ا العلة املعنوية فهي أن  الفعل مفتقرإىل  معنوية .فمايرجع إىل اللفظ هي أن  ا لفعل مشتق من املصدر؛
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ابتفاق فإن  ا السم املوجودفيه علتان ي ُلحق به يف  فاعل.وحيث إن  الفعل الينون ]اليصرف[
هذافَلينون.فمثَل:سليمان.فيه علتان إحدامها لفظية وهي زّيدة األلف والنون ,والثانية معنوية وهي كون 

 اللفظة علًما.

 

 

 والثَلثونحلاديةاملسألةا

 النوع :صرف.

               ؟ ما فعلها خيفة*

 وما هذه اهلاء اليت تذيلت ِبا ؟

  وما الفرق بينها وبني ) خوفا ( ؟

 هي مساعية أم قياسية ؟ وهل

اسم هيئة. فستكون على وزن فِ عل ة.  فعلها /خاف.وهذه اهلاء اليت تذيلت ِبا؛ ألن اللفظة
ا اسم  . خوف ًابكسرالفاء.وأم االفرق بينها وبني ا اسم  هيو  هيئة.فكَلمها مصدروتزيدعليه أهن  قياسية.ألهن 

 .هيئة من فعل ثَلثي

ا من اخلوف فأصل األلف واو فة.واألصل فيها:خ ِوْ   ماقبلها. كسربسبب   ولكن الواوقلبت ّيءً ألهنَّ

 ة والثَلثونلثانياملسألة ا

 النوع:حنو

 . أريد التأكد من اإلعراب هل هو صحيح أم ال

  البخور انتج عن فطرّيت عود

  عود : مبتدأ مرفوع وهو مضاف

  جمرور البخور : مضاف إليه

 انتج : خرب مرفوع

 عن فطرّيت : جار وجمرور
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  اإلمسية )انتج عن فطرّيت ( يف حمل رفع خرب اجلملة

 اتوقع هكذا يكون اإلعراب دقيقاً 

 ..السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

خربجلملة سابقة,وهذا  اتكون مكونة من مبتدأ وخرب,ومه خربًا عندماتكون اجلملة األمسية 
مجلة  الصغرى واجلملة الكربىمثل:التقدم معناه النجاح.فجملةمعناه النجاح مااصطلحواعلى تسميته اجلملة

أم ا كلمة انتج عن فطرّيت فَلتعدمجلة خربية ألن  اخلربهولفظة انتج  .خربللتقدم مبتدأوخربوهي امسية
 فقط.

؛وأمَّااجلمل   ة واملقص   ود ِبذااملص   طلح:أنَّ اجلمل   ة الص   غرى ماكان   ت مكون   ة م   ن مبت   دأوخربمثل:هللا حقٌ      
امسية أم فعلي     ة؛فماكان خ     ربه مجالك     ربى فه     ي ماكان     ت مكون     ة م     ن مبت     دأخربه مجل     ة س     و  ََ ل     ة امسي     ة اًء

ل رف       ع فجمل       ة ن       وره عظ       يم مبن       دأوخربوهي هن       ا مجل       ة ص       غرى,ومهايف حم       القرآن ن       وره عظيم,فمث       ل:
وماكان خربه مجلة فعلية فمثل:القاض ي صحك م ابلعدل.فلفظ ة صحك م فع ل مض ارع فاعل ه  خربللبتدأ]القرآن[.

 مسترتجوازًاوهو مجلة يف حمل رفع  خربٌللمبتدأ] القاضي[

 

 ة والثَلثونلثالثسألة اامل

 النوع: حنو                                         

 وحرف م وفعلأنواع الكلمة : اس: السؤال

 دخل الفعل واحلرف يف أنواع الكلمة ؟ مَ  ِ فل

 .وبركات                                     ه الس                                     َلم عل                                     يكم ورمح                                     ة هللا

 .مفي         د ] لكلم         ة : ه         ي اللف         ظ املوض         وع ملع         ىن مفرد.لعل         ك تقص         د ملع         ىنا

مأٌ ف        ي     رون أ ن  الك     َل م قول :إن  ه     ذا التعري     ف ه     و يف اص     طَلح النحاة.أم      ا اللغوي     ون ف     إهن 

 .ب        ه مُ تكلَ ك        َلم يُ         مل يف        د.وعلى ه        ذا ي        دخل في        ه ك        ل ه        و: ك        ل م        ايتكلم ب        ه.افادأم

  يرتك         ب منه        ا وأمرآخروه        وأن  املقص         ود بق        وهلم: أن         واع الكلم        ة أي األج         زاءاليت
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ممايفي  دك يف ه ذا أن تع  ودإىل بداي  ة و ؛ خيرج ع ن كون  ه امسً  ا أوفعَلأوح رفالكَلم.فم ا ُوض  ع لك َلم مفي  دفَل
  .محة هللااجلميع ر  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.على

 ة والثَلثونالرابعاملسألة 

 النوع:حنو

 املسلم خبري ما نصح هلل ولرسوله وللمؤمنني أأريد اعراب)مايفت

 .ويعمل عملها مايفتا:فعل انقص من أخوات كان

 .املسلم: امسها مرفوع عَلمة رفعه الضمة

 .مايفتأللفعل ف خرب متعلقان مبحذو  خبري: جار وجمروب

 .ما: مصدرية

. وهومع ما املصدرية مؤوالن مبصدر جوازاضمريمسترت  ماض  مبين على الفتح فاعلهنصح: فعل 
 تقديره:مدة نصحه

 .متعلقان بنصح هلل: جاروجمررو

 .و: حرف عطف

وهومضاف.اهلاءضمريمبين على الكسريف حمل متعلقان بنصح جمرور  لرسوله: الَلم حرف جررسوله اسم
 .جربإلضافة

 .و: حرف عطف

 .عَلمة جره الياءمتعلقان بنصح ور جاروجمر : للمؤمنني

 ة والثَلثونساماملسألة اخل

 النوع:حنو

 ؟ اصح يهماأو  ؟السؤال هومالفرق بني اجلملتني

 الضارب أمر ضروري يف الرتبية

 والضرب أمر ضروري يف الرتبية

  ماال يصح منهماالسبب في الرجاء بيان
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ملة األوىل أل [املتصلة بلفظة الضارب يف اجلالضرب أمٌر ضروري يف الرتبية هي اجلملة الصحيحة؛ألن  ] 
الرتكيب:الضارب أمره  ج ويفتقر إىل صلة و عائد .ولوكاناسم موصول صحتا  يهي مبعىن ]الذي[وه

 ضروري. لصحت اجلملة.
والعائدهوضمريمطابق للموصول.إفراًدوتثنية ومجًعاوأتنيث ًاوتذكريًا,والصلة هي اجلملة اليت تتم املعىن.فَل       
 لح أن نقول:أكرمت الذي يص

 استطرادمن السائل:
اليت حتتاج إىل مجلة  ختتلف عن الذي أل هي ضارب فقط وِبذاأبن صلة :ولكن من املمكن أن يقال

 .على أين مل أفهم جوابك أعتذرإذا كان يف كَلمي ما يدلو .بعدها

ضافة ,وهواهلاءيف ]أمره[ أي حذف العائداجملروربإل اإلشكال   استاذان الكرب   ليس يف الصلة. وإمنا يف
والصفة املقصودة ؛ اجملروربإلضافةالجيوزحذفه إالإذاكان جمرورًا إبضافة صفة والعائد.الضارب أمره ضروري

 .الستقبالاومهامبعىن احلال أو  [] اسم فاعل أو اسم مفعولهنا 

 .تعقيبك فهي ضارب كماتفضلت يف [ أل]  وأم ا صلة

نقول بعدأن نثبت  أن نقول:الذي ضارب أمرضروري. ولكن يصح أن وليتضح املقصودفإننا النستطيع
أسلويب.لكنه صحيح  ضعف ركاكةو العائد: الذي ضارب أمره ضروري. وهذا مع ما يف هذا الرتكيب من

 .من حيث قواعداللغة

 

 السادسةوالثَلثوناملسألة
 متعلقة مباقبلها
 النوع:حنو

     هللا وبركات                                     ه الس                                     َلم عل                                     يكم ورمح                                     ة

 أان بص    راحة مل أفه    م اجل    واب ك    امَل . وش    كرا عل    ى اجل    واب . ل    ى ه    ذا الس    ؤالش    كرا ع

  هللا خري اجلزاء جزاكم. أرجو زّيدة التوضيح

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

  اإلجابة أرجوالتحديد الدقيق ملامل ي ُفهم . وشكرًا ألستطيعَ 
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 -أس تاذي الفاض ل-أن ت ت تكلم مل أفه م كَلم ك جي دافهل  ابلنسبة يل عن دما طلب ت التوض يح ف إين      
 ؟ب            ني املبت            دأ واخل            رب أم ت            تكلم ع            ن العائ            د ال            رابط ؟ع            ن العائ            د إىل الص            لة

 وتق       ديره ه        و واض       ح ف       إن ك       ان األول فالعائ       د مس       ترت يف اس       م الفاع        ل كم       ا ه       و

 وننتقل إىل املبتدأ وخربه وتلك مسألة أخرى فهنا ننتقل من الكَلم عن املوصول وصلته وإن كان الثاين
 استاذان الفاضل وعليكم السَلم ورمحة  هللا وبركاته.

أخي الكرب/ الأتكلم عن العائدإىل إىل الصلة والعن الرابط بني املبتدأواخلرب.بل أتكلم عن العائدإىل 
فالعائد هنا يكون موضعه  املوصول؛وهويف الرتكيب املسؤل عنه وهوقوله: ]الضارب أمر ضروري يف الرتبية[

داملخفوض أن صحذف إال واهلاء.]أمره [ وهوهنا مضاف خمفوض بإلضافة.والجيوزيف العائبعد لفظة أمر.وه
 :إبحدى حالني

  أن ي ُجرمباج ُر به املوصول كأن تقول:مررُت ابلذي مررَت.والتقديرمررت ابلذي مررت به, اكلُت مما 9
( سورة 44َوَيْشَرُب ممَّا َتْشَربُوَن{ )اكلَت: أي مما اكلت منه.قال تعاىل: } أَيُْكُل ممَّا أَتُْكُلوَن ِمْنُه 

 تشربون منه. مما املؤمنون أي
( سورة ط ه أي 42  أن جُير العائد إبضافته إىل وصف كقوله تعاىل: } فَاْقِض َما أَنَت قَاض  { )2

 حافظه. ماأنت ومثله : اقرأ من القرآن ما أنت حافظ. أيماأنت قاضيه.
عنهاجمرور إبضافته إىل] أمر [ وأمرليست وصف ًا.فهو هنا ممتنع احلذف والعائداملقدر يف اجلملة املسؤل 

[ الجيوزحذفه ألن ه مل يضف إىل وصف]اسم فاعل ]خلق  كرب.فالضمرييف   خلقه .كقولك:أكرمت الذي
 فَلجيوز قولك: أركرمت الذي خلٌق كرب. أواسم مفعول[

 
 ة والثَلثونسابعالاملسألة 

 النوع:حنو

 . وبركاته السَلم ورمحة هللا
أل يف لفظة ] الكافر[ ليست موصولة ؛ألن  الكافر هنا صفة مشبهة. والصفة املشبهةتفيد الدوام والثبات 

ا غريموصولة انتفى البحث عن العائد  .؛.فإذاتقررأهن 

فتعتربموصولة ألن الوصف يدل  حالصري أم ا أل الداخلة على الوصف؛  والعائد يف اجملد ضمريتقديره:هو
 .القائم,املضروب؛املسروق,والتجدد.مثل:اجلالس ورعلى احلد
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 ة والثَلثونالثامناملسألة 
 النوع:حنو

 بقيت مسالة أخرية وننتهي

 الصفة   وهي هل يصح أن َنرب عن املشتق بغري

 وأقصد هل يصح أن َنرب عن )الضارب( ب ) أمر(؟
 تقول:هل يصح أن َنرب عن )الضارب( ب ) أمر(؟

ألن  هذا جيعل  يب:الضارب أمرضروري.وقد منع أكثرالنحاة مثل هذا الرتكيبوعلى هذا سيكون الرتك
زيد جناح أوعمروتشجيع  خربالذات معىن من املعاين.فَلجيوزأن نقول:

 فَلخيربِبما عن جثة. عمرٌوذا ن ,وجناح وتشجيع معنيانوزيدو فأمرمصدرواملصادرمعاين.
 .رب ذات   ؛ فالضا إبحدى احلواسواملقصودابلذات هنامايدرك 

وقدأجازهذاالرتكيب عباس حسن   عليه رمحة هللا    يف أفعال الرجاءواملقاربة مثل:كادزيدأن       
 ينجو,عسى زيدأن ينجو.لشيوعه.

 التاسعة والثَلثوناملسألة 
 النوع: حنو

 السَلم عليكم

 سوف أزورك أكيًدا ( ؟ : ما إعراب كلمة ) أكيًدا ( يف قولنا

 ومم هي مشتقة ؟
واألول أوىل ألن  املتحدر يريدأن يؤكدوقوع  حااًل؛ راِبا صفة ملصدرحمذوف.ووجيوزإعراِباجيوزإع

 .احلدر.اليريد بيان هيئة وقوعه
 السَلم عليك ورمحة هللا وبركاته

 األربعوناملسألة 
 النوع:لغة
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  كل عام وانتم خبري  والً أ

 مح          ار( ؟؟)  ةهل معىن كلمة)فنان( تعين ابللغ    ة العربي          :سؤايل هو

 كرمكم هللاأ
بقصدالتنفريمن الفن وهم  طَلق لفظة محارعلى الفنان هذا مما درج عليه بعض ا لفضَلءمن الوعاقإ     

 إالأن  هذافيه مافيه من التعمية على السامع. يقصدون ابلفن الغناء.وحنن وإن كنا نسل م بسَلمة نيتهم
عدوه فيأيت مبا يعجب يتفنن يف  فنان تطلق على احلمارالوحشي ألن هظة ففلوالتوسع يف حتميل مااليقصد؛ 

 .؛وهذه اللفظة] فنان [ التطلق على احلماراألهليفهي على هذا صفة مدح للحمار الوحشي النايرله
؛وقدفصل ابن القيم   عليه رمحة هللا   يف هذاونف  رمن الغناء شرعال ويكفي للتنفريمن الغناء ماورديف       
 .يه الكفايةمباف

 
 
 

 األربعون احلاديةو املسألة
 النوع:حنو 

 أن يشوبه القصور يف بداية مراحله عيبا و عمل كبري و طموح كهذا ليس

 {عيبا }أرجو إعراب 
 .وبركاته السَلم عليكم ورمحة هللا

 .يشوب[امسهامؤخر إعراب] عيًبا [ خربليس مقدم.واملصدر املؤل]أن

 944واملغرب{البقرة أن تولواوجوهكم قبل املشرق ونظريهذا قوله تعاىل:}ليس الربَ 
ْعَنا وَ  نَ ُهْم َأن يَ ُقولُوا مسَِ َا َكاَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ َأَطْعَنا َوأُْولَِئَك ُهُم }ِإمنَّ

 لكرب..وهذا متكرر يف القرآن ا( سورة الن  ور19اْلُمْفِلُحوَن{ )
 األربعوناملسألة الثانية و 
 النوع:حنو
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تع اىل: } ُك لَّ يَ  ْوم  ُه َو يف  إع راب قول ه ماأراه يف إعراب هذه اجلملة ] كل عام أنتم خبري[ هوإجراؤها جمرى
( }  ع    ام مض    اف إلي    ه .أن    تم خب    ريانئ    ب ي    رف.  تع    رب ك    ل ( س    ورة ال    رمحن. حي    ث21َش    ْأن 
 .اآلية قياًسا على هذه؛وحذف الواوأبلغ من وجودها .مبتدأوخرب

 ربعونة واألثالثاملسألة ال
 النوع: حنو

 ماإعراب هذا البيت؟
جِد ارتَدى     الَأَب وابناً ِمثُل مرواَن وابِنهِ           

َ
 َوأَتَز را ِإذاُهَو اِبمل

 أصل البيت: والأب...إخل ألن ه بدون الواواليستقيم عروضه.
ل نصب,وخربها حمذوف تقديره موجود,والمع ى الفتح يف حماإلعراب:الانفية للجنس.أب.امسهامبين عل

معطوف على حمل .أب. مثُل. منصوب ابلفتحة . حرف عطف.ابن ًااوو الامسهايف حمل رفع على االبتداء.
مسها.وهي مضاف.مروان مضاف إليه جمرورعَلمة جره الفتحةألن ه ممنوع صفة ألب مرفوعة على حمل الوا

  .لف والنونمن الصرف للعلمية وزّيدةاأل
لواو حرف عطف ابن معطوفة على مروان جمروره وهي مضاف واهلاء ضمريمبين على الكسريف حم ل : اوابِنهِ 

 جر بإلضافة. 
 فائدة

 يعرب مضاف ًاإليه. كل ضمرياتصل ابسم فالضمري
,أتزر. ارتدى. ضمريمنفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ. ابجملد. جاروجمرور.  ُهوَ . الفجائية. ِإذا

  واجلملة يف حمل رفع خرباملبتدأ.فعَلن ماضيان.
 ربعونواأل رابعةاملسألة ال

 النوع: حنو
 ."كامَلً  إذا أنت مل تشرب مراراً على القذى " أعرب الشطر

 .ذهب فعل ماضي . أعرب اجلملة كاملة

 .أعرب اجلملة كاملة . َضرُب املدير ضربته اليومَ 

 ر الشوق أغىن أملي . طائ     ّيحبيباً زرت يوماً أيكه
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 .الشوق أعرب طائر

 وحجَّ من الكراُم األفاضلُ                 طاَف عبَدهللِا ابلبيتَ        

 يف أرض قومنا .  أ ان عبيِدهللاِ       
 أعرب أ ان عبيِد هللاِ 

 .وبركاته السَلم عليكم ورمحة هللا

على الفتح يف حمل رفع  ت.ضمريمنفصل مبينإذا:أداة شرط غري جازمةوهي يرف ملايستقبل من الزمان.أن
جزمه السكون وفاعله مسترتوجواًب  مبتدأ.مل حرف نفي وجزم وقلب.تشرب فعل مضارع جمزوم بلم عَلمة

إليها.مرارًامفعول ط الشر  أداةحمل جرإبضافة املبتدأواخلربيف  تقديره أنت واجلملة يف حمل رفع خربأنت,ومجلة
مبرار وقوع احلدر مرات متكررة.وهنا يكون إعراِبا املطعوم املرمذاقه. وقديراد  هذاإذااعتربان مرارًامبعىنبه.

 صفة ملصدرحمذوف.
 جاروجمرورمتعلقان ب  .تشرب على القذى

 وهذاالبيت من قصيدة لبشاربن بردوالشطرالثاين للبيت يقول: 
                                    ايلي:يمئت وأي الناس تصفومشاربه. وإعرابه كم                                    

يمئت : فعل وفاعل  , وأي . الواو استئنافية. أي متبدأ وهي مضاف. الناس . مضاف إليه جمرور. 
تصفو . فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من يهورها التعذر.  مشاربه. فاعل مرفوع عَلمة رفعه 

 حمل جربإلضافة.  الضمة وهومضاف اهلاء ضمري مبين على الضم يف
 على تقلبات الزمان وهفوات اإلخوانوالبيت مما يُتمثل به يف احلث على الصرب        

 ِإذا ُكنَت يف ُكلِ  الُذنوِب ُمعاتِباً       َصديَقَك مَل تَلَق الَّذي ال تُعاتُِبه وقبل البيت:
 ُمفارُِق َذنب  َمرًَّة َوجُمانُِبه َفِعش واِحداً أَو ِصل َأخاَك فَِإنَُّه                           

       
 .األفاضلُ  وحجَّ من الكرامُ              طاَف عبَدهللِا ابلبيتَ وأماإعراب قوهلم:             

 ومتام البيت هو: هذا من اإللغاز النحويف
 لقد طاف عبدا هللا ابلبيَت سبعًة     وحج من الناس الكرام األفاضل.        

 :م                                                                                                                                                                                                             ايلي.وإعراب                                                                                                                                                                                                             ه ك

. عب دا.فاعل مرف وع عَلم ة رفع ه األل ف ألن  ه مث ىن وح ذفت الن ون ألج ل اإلض افة. هللا.  ط اف فع ل م اض 
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اب:البا ء ح  رف جرواجمل رور ّيء امل  تكلم احملذوف  ة ,واألص ل ]ط  اف يب[وح  ذفت جمرورابلكس  رة. مض اف إلي  ه
 ّيء امل                                                                                                                    تكلم لإللغ                                                                                                                    از والتخفي                                                                                                                    ف.

. . يف مك ة يف كتابته ا] م ىن[ واملقصوداملش عر املع روفاألص ل  {م ن }ال واوحرف عط ف. ح ج فع ل م اض 
 ح .مقدم منصوب.الكرام فاعل األفاضل صفة. ولإليضا  به فيكون إعراب مىن مفعول

  .أي قصدوها {.حج الكرام األفاضل مىن} فإن أصل الرتكيب هو:
 جمرور طائر الشوق: طائرمبتدأوهومضاف الشوق مضاف إليه

 

 منا.يف أرض قو  أ ان عبيِدهللاِ 
 .وإعراِباكمايلي وهذاأيًضا من اإللغازالنحوي

 مبتدأمرفوع عَلمة رفعه األلف.وهي مضاف.  أ ان عبيِدهللِا: أ ان مثىن أ ن وهي أنثى احلمار. وإعراِبا
؛ واإللغاز ج اء م ن التلب يس يف فه م املقص ودمن إليه جمرور هللا مضاف.عبيدِ مضاف إليه جمروروهومضاف 

 درإىل الذهن أهنا مبعىن ] جاءان[أ ان فإن املتبا
 

 مسة واألربعوناخلااملسألة 
 النوع حنو
 .ته اليوم َضرُب املدير ضربْ 

ا تعودعلى  ضرُب :مبتدأوهومضاف املديرمضاف إليه.ضربت فعل وفاعل,واهلاءانئب مفعول مطلق ألهن 
 :مثل.أي الضمريالذي يعودعليه.عن املصدر ضمريه ضرب وضرب مصدرومماينوب

 أدبته ابين,اإلكرام أكرمته ضيفي.ب التأدي

 
 ألربعونة وادساملسألة السا

 النوع :حنو
 928.النساء سورة {الشُّحَّ  َوُأْحِضَرِت األَنُفسُ  }

 .ما إعراب الشح ؟
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.  الشح . مفعول اثن 

واألنفس انئب فاعل وهي يف حمل .ألهنا تضمنت معىن أعطى يف هذا السياق نصبت مفعولنيت حضر أُ 
 ل. ومثله قولك: أُ عطيُت خلق ًا فاضَل.نصب مفعول أو 

 
 ة واألربعوناملسألةالسابع

 النوع :حنو
 الرباغيث ه  ذه لغ   ة أكل   وين

لغة سليمة ، أرجو من إخواننا توضيحات أخرى تكون يف متناول  يف احلقيقة لغة "أكل  وين الرباغيث
 .وبركاته السَلم عليكم ورمحة هللا .فيكم ابرك هللا...اجلميع

ِحق ابلفعل عَلميت التثنية واجلمع مع وهي اليت ت ُلْ  :.الرباغيث ليك هذااإليضاح املوجزعن لغة أكل   وينإ
تعاىل:}  هقولال بعض النحاة إنَّ منها أزدشنوءة.وق قبائل العرب ومنهم من هي لغة لبعض  و  الفاعل الظاهر

 ياء( سورة األنب4النَّْجَوى الَِّذيَن يََلُمواْ { ) َوَأَسرُّواْ 

  " وسل م:يتعاقبون فيكم مَلئكة ابلليل ومَلئكة ابلنهار صلى هللا عليه ولهوق

ومنهم من قال عن احلديث .مابعدالواو يعرب بدالمن الضمري منهاأنَّ هذاأقواالً  وقدذكرالنحاة يف ختريج
املبتدأحمذوف فيكم [ فتكون مَلئكة بدالًأوخربً إنَّ هناك سكًة يف احلديث بعدقوله صلى هللا عليه وسلم:] 

 تقديره : وهم...إخل.
 

 ة واألربعونالثامناملسألة 
 النوع: حنو

 السَلم عليكم

 ؟سوف أزورك أكيًدا ( ؟ومم هي مشتقة ا إعراب كلمة ) أكيًدا ( يف قولنا:م
وقوع صف ول أوىل ألن  املتحدر يريدأن يجيوزإعراِبا صفة ملصدرحمذوف.ووجيوزإعراِباحااًل؛واأل

 .ان هيئة وقوعهاحلدر.اليريد بي
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 السَلم عليكم

  ما تقدير املصدر احملذوف ؟

 ؟أي فعل اشتقت  ومن
على األلسنة .ألن ه يستعمل مصدرًاويستعمل اسم  الفعل زارأييت منه مصدران :زوًراوزّيرة؛والثاين أشيع

زورك أ رًا.أيتقديراملصدراحملذوف هو:زو  صون   ًاوصيانة.عاد.عوًداوعيادة.وعلى هذا أرى أنَّ  مرة.ومثله:صان
 وجبوزتقديراملصدرامليمي فنقول:سوف أزورك مزارًاأكيًدا..زورًاأكيًدا

ك ََد {: دست احلنطة ودرستها وَأَكْدهُتا.ويقال: يل ُمتَ و كداً  ]وأم ااشتقاقها فقد ورد يف هتذيب اللغة أ َ
  أي أصابه. أبمر كذا، ومتوكزاً، ومتحركاً، أي: قائماً مستعداا.ويقال: وَكَده يِكُده وْكداً 

 
 ونالتاسعةواألربعاملسألة 

 النوع:حنو
 جعل اللسان على الفؤاد دليَل    إن الكَلم لفي الفؤاد وإمنا : قال الشاعر

  حرف استئناف : أعربت الواو

 أجيوز إعراِبا حرف عطف ؟؟ وملاذا ؟؟

يف احلكم  ي املشاركةاستئنافية يف هذا البيت. وال تصلح عاطفة ألن  استخدام الواو عاطفة يقتض الواو
اشرتكا يف اإلقبال. وال  بني املعطوف واملعطوف عليه ,مثل: أقبل القائد واجلندي. فالقائد واجلندي

 لذالك ال أرى اهنا عاطفةبعدهاوما الواو ماقبل مشاركة يف احلكم يف هذا البيت بني
 

 اخلمسوناملسألة
  وحننوع:ال                                                 

 م ال؟ و ان کان نعم ملاذا؟أ ة) خلفاء ( منصرف ةهل کلم
ا  األصل فيها ويف مثلها الصرف فإذاوردت غريمصروفة    وهواألكثر   فيقال فيها منعت من الصرف ألهن 

 أبلف التأنيث املمدودة. ابحملتوم ملحقة
ا مجع تكسري.وقدورد يف القرآن الك رب مايشبهها مصروف ًا يف حاالت والتأنيث ي ُلحظ فيهاحلظ ًا ألهن 

 اإلعراب الثَلثة وهذا يف قوله تعاىل:
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ُتُموَها أَنُتْم َوآََبؤُكم { ) } َأجُتَاِدلُوَنيِن يف َأمْسَاء    ( سورة األعراف49مَسَّي ْ
ُتُموَها أَنُتْم َوآََبؤُُكم {) }َما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ َأمْسَاءً   ( سورة يوسف71مَسَّي ْ

ُتُموَها أَنُتْم َوآاَبؤُُكم { ) ْن ِهَي ِإالَّ َأمْسَاءٌ }إِ   ( سورة النجم24مَسَّي ْ
 
 

 ة واخلمسوناحلادياملسألة 
 النوع:حنو

 ؟ إعراب كلمة ) الطالباتما

 . إىل املدرسة الطالبات يذهنب يف 

 ربواطالبات بدل من نون النسوة.كما أع للنحاة يف مثل هذاالرتكيب أقوال أيسرها أن يقال إن

ُ َعَلْيِهْم مُثَّ  ] كثرٌي[يف قوله تعاىل:}َوَحِسُبواْ َأالَّ  َنٌة فَ َعُمواْ َوَصمُّواْ مُثَّ َ َب اَّلل  ُهْم  َتُكوَن ِفت ْ ن ْ َعُمواْ َوَصمُّواْ َكِثرٌي مِ 
ُ َبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلوَن{ )  .سورة املائدةفقدأعربوها بدالمن الواويف عمواوصموا (49َواَّلل 

 وضوع صلة يف املسألةالسابعة واألربعني.وللم.   

 
 

 ة واخلمسونالثانياملسألة 
 النوع :حنو

 لنية تكرارا لعام

يف اجلمل   ة ؛وه   ومن املص   طلحات ال   يت جي   ري  عل   ى معم   ول   اإعرابيً    اأث   رً  وهوتعلي   ل لعام   ل متخي   ٌل أح   در 
اش  رة خيرج  ه م  ن البدلي  ة إىل عل  ى الث  اين مب البدل؛والس  بب يف قولن  ا عل  ى ني  ة ألنَّ تك  راره ص  راحةً  ذكره  ا يف

ني ة أيض  ا ألنَّ هن اك أثرًاإعرابي ا يه ر عل  ى لف ظ مع ني م ن غريوجود لعام  ل  ىقلن ا عل  اموق ع إع رايب آخ ر وإمن  
 صريح أو مسوغ  كالعطف وحنوه.

إعراِبا على ني ة إيه ار ح رف  حركةمثل:رضي هللا عن اخلليفة أيب بكر؛ فأيب بدل من اخلليفة وأتخذ      
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 يهران احلرف حقيقة لتسلط على معموله وأخرجه إىل إعراب آخر.وانتفت البدليةاجلر,ولوأ

 ة واخلمسونالثالثاملسألة 
 النوع :حنو

 أوزان اسم اآللة هل يقاس عليها أم هي مساعية؟

املتعدي )كتب( )ِمفعال( فأقول : ِمكتاب وأقصد ِبا اآللة اليت  فمثَلً : أ كنين أن أقيس من الفعل
 قلم(؟يكتب ِبا )ال

  .أرجو اإلفادة ولكم جزيل الشكر
اسم اآللة نوعان قياسي ومساعي والوزن القياسي من املمكن أن يصاغ عليه من األمثلة     

واحدمن  مادام اسم اآللة قياسيافإنك تستطيع أن تقيس كل مادل على آلة وجاء علىو ماالحصرله؛
 العرب.مثل:م ِفرمة.سخانة اأوزاهنا املعروفة.ح  وإن كانت اآللة حديثة مل تستعمله

املتعدي )كتب( )ِمفعال( فأقول :  يبقى سؤايل: أ كنين أن أقيس من الفعل  خرياً وجزاك هللا ...
 ِمكتاب وأقصد ِبا اآللة اليت يكتب ِبا )القلم(؟

القلم ألن  هذه اآللةوقعت تسميتها عندالعرب, ووردت يف  جيوز استخدام هذا الوزن,لكن الختص به نعم
 .أن تطلقها على أي آلة يكتب ِبا قرآن الكرب؛ ولكن ك تستطيعال
 

 
 ة واخلمسونالرابعاملسألة 

 النوع: حنو
 التنازع

أبح دمها ويش رتط فيهم ا أن يك وان  ذتعريفه: هو أن يتسلط عامَلن على معمول  واحد مع ج واز األخ 
 قبله.

 حالث     اين فنقول:ف     ازوا وأفل     إعم     ال  ىإعم     ال األول وأم     ا عل      ىالص     ادقون ه     ذا عل      امثل:ف     ازوأفلحو 
 ؛والفاعل مماالجيوزحذفه.  لالصادقون؛وجيب اإلضمار ألن الضمري فاع
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.فالتن     ازع وق     ع هن     ا ب     ني الفعل     ني ( س     ورة الكهف15آتُ     وين أُفْ     رِْغ َعَلْي     ِه ِقطْ     رًا { ) ق     ال تع     اىل:   
عمل الثاين لقربه.ومثل ه آتوا,أفرغ؛واملتنازع عليه هوقطرا.ومن النحاة من أعمل األول لسبقه ومنهم من أ

 قولك:قرأت حفظت كتااًب.

حممٌد.وجيوزوقوعه يف فعل ي   تحممًدا.سافرو أكرم ت.سافرو أكرمال يقُع التنازُع إال بنَي فعلنِي ُمتصر فنيِ  و
 مثل:ماأمجل وأعذب شعرك, ماأبعدوأصفى القمر. نالتعجب مع كوهنما جامدي

يف والدي  ه فك  ل واح  د  لوالدي  ه؛فمكرم ومعظ  م تنازعت  ا العم   مش  بهني للفعل.الرج  ل مك  رٌم معظ  مٌ و امس  نِي أ 
 يريده مفعوال. 

هواس     م  هألقي     ت منش    ًدا قص    يديت.فالفعل ه    و:ألقى وم    ا أش    به.  هويق    ع التن    ازع ب    ني فع    ل وم    ا يش    به 
 الفاعل:منشد.ومها تنازعا العمل يف قصيديت فكٌل منهما يطلبها مفعوال.

( س ورة 19مَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فَ يَ ُقوُل َهاُؤُم اقْ  َرُؤوا ِكَتابِي ْه{ )}فَأَ  ويقع بني فعل واسم فعل قال تعاىل:
؛والتنازع وق   ع ب   ني ه   اؤم و اقرؤا.عل   ى كتاب.وه   اؤم اس   م فع   ل أم   رمبعىن خذوا.ومثله:أمس   ك دون   ك احلاق   ة

 جوادي, حذاِرجتنب احلرام.

وللتفريق ف  إنَّ التن  ازع يك  ون جب  واز إيق  اع أووق  وع يلت  بس م  ع التن  ازع؛ دوهن  اك أس  لوب الل  ف والنش  ر ق        
متن ع ه ذا؛أمَّايف الل ف والنش ر ف إن القرين ة املعنوي ة متن ع  وقوع ه  ةوجود قرين ماحلدر من املتنازع عليهما لعد

؛من هن ا يعط ى ك ل لف ظ مايناس به م ن املع اين مث ل: ش في ودف ن اجل ريح والشهيد.فالش  فاء امنهم ا أوعليهم 
 .صشهيد.ومثله:حباوف رَّاللص والرضيع.فاحلبو للرضيع والفرار للللجرح والدفن لل

 
 ة واخلمسوناخلامساملسألة 

 النوع: حنو
السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته,  تطلب مين إعرااًبفيه ]ما[واقعة بعدإذا فسأعرب لك هذا البيت ولعلك 

 تقيس عليه غريه.
 خلوت ولكن قل علي رقيب             إذا )ما( خلوت الدهر يوماً فَل تقل      

. 
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 إذا :أداةشرط غري جازمة وهي ملايستقبل من الزمان.     
 )ما( :زائدة.

خلوت:فعل ماض  مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل.والتاء ضمريخماطب مبين على االفتح يف حمل 
 اق اليت تضاف إىل اجلمل.رفع فاعل.وهوفعل الشرط واجلملة يف حمل جرإبضافةإذاإليها.ألن  إذامن األلف

 الدهر:يرف زمان منصوب. 
 يوماً:يرف زمان منصوب 
فَل تقل  :الفاءرابطةجلواب الشرط.الانهيةجتزم الفعل املضارع.تقل.فعل مضارع جمزوم عَلمة جزمه  

 السكون. 
 خلوت: فعل وفاعل يف حمل نصب مقول القول.

 ل ألن ه خمفف. مبين على السكون ولكن:الواواستئنافية.لكن حرف استدراك مهمل عن العم 
 قل:فعل أمرمبين على السكون. 
علي:على حرف جر,الياء ضمريمتكلم مبين على السكون يف حمل جرواجلارواجملرورمتعلقان ب محذوف  

 خربمقدم.
رقيب.مبتدأمؤخر مرفوع عَلمة رفعه الضمة.ومجلةاملبتدأواخلربيف حمل نصب مقول القول.  

 .آخره مة رفعه الضمة الظاهرة علىاملسلم:مبتدأمرفوع عَل

 .خرب من :اسم موصول مبين على السكون مبعىن الذي يف حمل رفع

 .هو.يعودعلى َمن سلم:فعل ماض  مبين على الفتح,فاعله مسترتجوازًا تقديره

 .املوصول الحمل هلا من اإلعراب ومجلة سلم صلة

 .الواو املسلمون:فاعل مرفوع عَلمة رفعه

 .السكون ىمن :حرفجرمبين عل

 .ضمريمبين على الكسريف حمل جرمضاف إليه لسانه:لسان اسم جمرورعَلمة جره الكسرة وهومضاف,اهلاء

 .عطف و:حرف

 .وتعرإعراِبا يدمعطوفة على لسان: يده
 فائدة

 إعراب اجلملة احملكية
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ب من لفظة وتنطق على لفظ حكاي ة حركاهت ا ,وتع ر  تعريف اجلمل احملكية: هي مجل تتكون من أكثر
ا لفظة واحدة من غري دخول يف تفصيل إعراب مكوانهتا اللفظية,وتكون حركة إعراِب ا مق درة من ع  على أهن 

ملوقعه  ا اإلع  رايب يف  أث  ر اللغ  وي ف  َل اش  تغال احمل  ل حبرك  ة احلكاي  ة,وهي حتك  ى حس  ب وض  عها م  ن يهوره  ا
 نطقها. حركتها أو تغيري

 ومما وردمن اجلمل احملكية.
 بيا ذا اجلَلل واإلكرام{أِلظُّوا وسل م: }  وآله ه  قوله صلى هللا علي1

اإلعراب:ألظوا:فع ل أم  رمبين عل ى ح  ذف النون.والواوض مريمبين عل  ى الس كون يف حم  ل رف ع فاع  ل. بي  ا 
ذا اجلَلل واإلكرام. الباء حرف جر.مجلة ّيذااجلَلل واإلكرام مجلة حمكية جم رورة ابلب اء عَلم ة جره ا كس رة 

تغال احملل حبركة حرف احلكاية؛ والكسرة الَلحق ة ب  لفظة اإلكرام.ليس ت بس بب مقدرة منع من يهورهااش
دخول حرف اجلرعلى اجلملة وإمناهي حركة اجلرالناجتة عن عط ف اإلك رام عل ى اجلَلل؛واجل َلل يف أص لها 

ا املكون للجملة   قبل توصيف اجلملة بكوهنا  مضاف إليه جمرور. مجلة حمكية   األصل أهن 
:} احلم  د هلل مت    املي  زان، وس  بحان هللا مت    أو مت  من م  ا ب  ني الس  ماء احملكي  ة قول  ه  وم  ن اجلم  ل 2

 واألرض{.
 اإلعراب:احلمدهلل.مبتدأمرفوع بضمة مقدرة منع من يهورها اشتغال احملل حبركة حرف احلكاية.
ة م  ن وس  بحان هللا:ال  واوحرف عطف.س  بحان هللا.معطوف  ة عل  ى املبتدأ}احلمدهلل{مرفوع  ة بض  مة مق  در 

 اشتغال احملل حبركة احلكاية. يهورها
ح ول وال ق وة إال    قوله صلى هللا عليه وسلم:]إال أدلك عل ى كن ز م ن كن وز اجلن ة قل ت:بلى ق ال:ال3

ح ول  ال ه و الكن ز ابهلل[ وموضع الشاهد قوله عليه الصَلة والسَلم:]الحول والقوة إال ابهلل[ إذ التق دير:
اش    تغال احمل    ل حبرك    ة  ة احلوقل    ة خربًامرفوًعابض    مة مق    درة من    ع م    ن يهوره    اوال ق    وة إال ابهلل. فتك    ون مجل    

 احلكاية.
وم  ن األمثل  ة عل  ى ه  ذه اجلم  ل ] ش  عارا مل  ؤمن الخ  وف إالم  ن هللا [فجمل  ة الخ  وف إالم  ن هللا.خ  رب 

 مرفوع عَلمة رفعه ضمة مقدرة من يهورهااشتغال احملل حبركة احلكاية.
اعن  دإعراِبا ينظرإليه  ا وم ن خص  ائص إع  راب اجلم ل احملكي  ة أهن    ا اليق  ال يف إعراِباأهن  ا يف حم  ل كذا؛ألهن 

ا لفظةمفردةوإن رُك  بت من أكثرمن لفظ.  على أهن 
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  السَلم عليكم ة واخلمسونالسادساملسألة 

 
 النوع: حنو.

 السَلم عليك ورمحة هللا وبركاته

 

 , َعضوا( يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم بفتح العني وردت كلمة

 {.عضوا عليها ابلنواجذ}                     

 فهل هي فعل أمر أم ماض ؟

  و لكم جزيل الشكر
 .وبركاته وعليكم السَلم ورمحة هللا

اإلخبار.ولعل إيراد  َعضواهنا فعل أمر بدليل سياق احلديث. فاملقصودمن احلديث ا لطلب وليس
 :احلديث كامَلً يوضح املقصود

قال وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما بعد صَلة الغداة  رضي هللا عنه عن العرابض بن سارية
العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا  موعظة بليغة ذرفت منها

ا   ً َلفاخت فإنه من يعش منكم يرَ  احبشيً  اهللا قال أوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن عبدً  ّي رسول
وسنة اخللفاء الراشدين  ا وإّيكم وحمداثت األمور فإهنا ضَللة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنيتكثريً 

 .املهديني عضوا عليها ابلنواجذ

  .أمرمبعىن الزمواومتسكوا.ولفظة عضواأتكيدهلذااملعىن فلفظة/عليكم/ اسم فعل

 السابعة واخلمسوناملسألة 

 ثل من الشعر/ ومما جرى جمر امل النوع: أدب

 َوَمْن َتُكِن الَعْلياُء مِهََّة نَ ْفِسِه       َفُكلُّ الَِّذي يَ ْلَقاُه فيها حُمَبَّبُ 

دعوةوتعزية لكل نفس أبية أبن طريق تطلعها للمعايل سيكون مليئ ًا مباقديعيق الوصول.ولكن اهلمة 
 بسبب نبل غايتها.. الطموح تستصغرماأمامها
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 .نة واخلمسو لثامنااملسألة 
 النوع: حنو

 :عراب قال الشاعرإ

 ح  املت بنا يوما ملمات     خا ثقةقد كنت احجوأاب عمرو أ

 قد:حرف حتقيق. كنت كان مع امسها.

ويكون ا ملانع من أحجو: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرةمنع من يهورهاالتعذر.ألن الفعل خمتوم بواو.
ينأى.و تنع الظهورللثقل إذا ختم بياءمثل: الظهورالتعذرأيض ًأ إذاختم الفعل أبلف مثل:خيشى,

 يعطي,يغري.

 .مسترتوجواًبتقديره أان.واجلملة يف حمل نصب خربكان والفاعل.

  .نصبه األلف ألن ه من األمساء الستة أاب:مفعول به أول منصوب عَلمة

 .األلف.وهومضاف أخا : مفعول به اثن   منصوب وعَلمة نصبه

 .ره الكسرةتقة: مضاف إليه جمرورعَلمة ج

ا دخلت على فعل, واجلرمن خصائص  .ح : حرف غاية  والتصلح حرف جر ألهن 

 .األمساء

 

 فائدة
 التعليق واإللغاء
      

هوإبط  ال عم  ل الفع  ل لفظ   ًاالحمَلً بس  بب أح  داملوانع.فتعرب مجل  ة املبت  دأ واخل  ربيف حم  ل نص  ب س  دت 
 حدمن املوانع اآلتية:مسد مفعويل الفعل؛ويقع التعليق عندما يرد يف اجلملة وا

  الُم االبتداِء؛وهي الَلم الداخلة على املبتدأ.مثل الكتاُب انفٌع.يننت الكتاَب انفًعا فالكتاب 9
مفعول أول وانفعا مفعول اثن..فأدخل عليها أداة التعليق فتصبح.يننت لَْلكتاُب انفٌع.وهنا يكون 

 يف حمل نصب سدت مسد مفعويل ين. اإلعراب:الَلم للبتداء الكتاب مبتدأ انفع خرب واجلملة
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 ما وإْن وال النافياُت .مثل:علمت املاء ابرًدا.فتقول علمت ماملاُء ابرٌد. -2 
 حسبت األسد مقبًَل.فتقول:حسبت إِن األسُد مقبٌل.وإْن هنا انفية مبعىن ما.

 رأيت الالبخُل حمموٌدوالاإلسراف.
؟.فنقول: علم القائد أُي اجلنديني أشجُع.يننت االستفهاُم:أُي اجلنديني أشجُع؟.أضيف ُك قادمٌ  -4

 أضيف ُك قادُم.
ومل أدرج الم القسم يف املعِلقات عن العمل لوقوع اخلَلف يف اعتبارها من هذه املعِلقات.قال عنها    

.دارالطَلئع.مث علق يف 79ص2يف شرح ابن عقيل:]ومل يعدها أحٌد من النحويني من املعِلقات[ج
 رأها من النحاة معلقة. اهلامش بذكر بعض من

 اإللغاء
 عالت  أخري ملوض   بوإمن  ا بس  بم  ن غريم  ا ن  ع لفظي؛ لفظ  ا ومع  ىن املبت  دأ واخل  ربعل  ى  لأث  را لفع  ه  و إبط  ال 

 شقائ       دا جل       يالفع       ل أوتوس       طه ب       ني معمولي       ه.مثال التوس       ط:كرٌب ينن       ت جاري.ومث       ال التأخري:
 أسريٌحسبت.

تص                        رفة.وهذه األفع                        ال والتعلي                        ق واإللغ                        اء خاص                        ان أبفع                        ال القل                        وب امل   
 هي:رأى,خال,علم,وجد,ين,حِسب,زعم,ع َّد,حجا,درى,جعل.

 
 
 

 التاسعة واخلمسوناملسألة 
 النوع: حنو

 سؤال هام عن اسم التفضيل 
الذين  اجلارة واملفضل عليه . يف اآلية " أولئك نْ  أرجو املساعدة : اسم التفضيل املعرف أبل حنذف منه مِ 

 " خرةاشرتوا احلياة الدنيا ابآل

  عليه كيف يتفق ذلك مع القاعدة ؟ َلً  َ ل عليه ؟ وإن كانت مفض   خرة مفضَّ هل اآل

 . أرجو اإلجابة والتوضيح . وشكرا
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نْ َيا اِبآَلِخرَِة َفَلَ } ُهُم اْلَعَذاُب َوالَ ُهْم يُنَصُرونَ  أُولَِئَك الَِّذيَن اْشرَتَُواْ احْلََياَة الدُّ  { خُيَفَُّف َعن ْ

 .بقرةال سورة (86)

  .مؤنث أدىن.وليست اآلخرة مفضَلعليها وهي الدنيا هنا اسم تفضيل

أمرين,وليس يف اآلية الكر ة  وهناأمرصحسن التنبه إليه وهو:أن اسم التفضيل قديستعمل من غريمفاضلة بني
وس حنياها.قال الغَلييين رمحه هللا يف جامع الدر  مايشريإىل مفاضلة؛و ]الدنيا [ علم على احلياة اليت

عارّيً عن معىن التفضيل، كقولك: "أكرمُت القوَم أصغرهم  العربية: ]وقد ُيستعمل اسم التفضيل
 وكبريهم. وأكربهم"، تريد: صغريهم

 .وبركاته السَلم عليك ورمحة هللا

يكون عارّي عن معىن التفضيل .  تقولني:] إن اسم التفضيل إذا كان معرف ًا أبل أو مضافا إىل نكرة ال
 مع اآلية ؟ فكيف ذلك

على اال سم الذي صيغ على وزن أفعل أوف ُعلى وورديف الكَلم مراًدابه  القاعدة اليت ذكرت ِها تنطبق
 شيئني.مثل:جاءالرجل األفضل,والف تاة الفضلى.فاسم التفضيل يف هذه احلال ليس عارًّيعن املفاضلة بني

  .املفاضلة.وح ُذف املفضل عليه

د به املفاضلة فَلتنطبق عليه أحكام ار ت من غريأن وصفة على شيءمعنيأم اإذاُجعل هذاالوزن امسًاأ
تعاىل: }لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج {  التفضيل.مثل األمحر:األعمى . األعرج قال

 ( سورة التوبة4سورة الن  ور وقال تعاىل: } يَ ْوَم احلَْجِ  اأَلْكرَبِ { ) (59)

املقصودمن الرتكيب  ذاقوهلم:] "الناقُص واألشجُّ أعَدال بين َمْرواَن[ أي مها عادالبين مروان. وليسه ومن
 .هناإفادة املفاضلة بني بين مروان

. والناقص وهوصغري ومسي األشج ألن فرًسا شجته مع رأسهرمحه هللا  واألشج هوعمربن عبدالعزيز     
بعمر بن عبد مسي بيزيد الناقص ألنه أراد أن يقتدي  .عليهم هللا عليهم رمحة هويزيدبن الوليدبن عبدامللك

 هما رمحةهللا.فأنقص رواتب اجليش أسوة بعمر.علي العزيز

 الستوناملسألة 

 النوع:حنو

 السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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 ما الذي صححه العامل املسلم؟

 ما الذي صححه ابن اهليثم ؟

 مسع مدير املدرسة اليت كنا فيها بذلك 

 ماملوقع اإلعرايب ل مساء املوصولة املذكورة 

 األول والثاين مبنيان على االسكون يف حمل رفع خرب.

 اليت [ يف حمل جرصفةللمدرسة. ]

 والستون احلاديةاملسألة 
 النوع :حنو

 :يف قوله تعاىل {ىفرتَ أن يُ }والفعل  نإعراب املصدر من أما

ِفيِه  الَ َرْيبَ  }َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأن يُ ْفرَتَى ِمن ُدوِن اَّلل ِ َوَلِكن َتْصِديَق الَِّذي َبنْيَ َيَدْيِه َوتَ ْفِصيَل اْلِكَتابِ 
 ( سورة يونس44ِمن رَّبِ  اْلَعاَلِمنَي{ )

 ابسم املفعول أي: ًمفرتى,ومجلةيفرتى,صلةأنل يف حمل نصب خربكان,واملصدرمؤو مصدر مؤول 

 املصدريةالحمل هلا من اإلعراب
إع  راب بقيةاآلية:ما.انفي  ة.كان.فعل م  اض انقص.هذا.اس  م إش  ارة مب   ين عل  ى الس  كون يف حم  ل رف  ع اس   م  

اإلشارة بدال قاعدة مطردة.أن  بدل من اسم اإلشارة,وإعراب االسم احمللى أبل الواقع بعداسمكان.القرآن.
 يف  رتى. مص  در م  ؤول يف حم  ل نص  ب خربكان,واملصدرمؤوابس  م املفع  ول أي: ًمفرتى,ومجلةيفرتى,ص  لةأن

ة املص  دريةالحمل هل  ا م  ن اإلعراب.من.ح  رف ج  ر.دون. اس  م جمروروهومضاف.هللا.مض  اف إلي  ه جمرورعَلم  
ج                ره الكسرة.و.اس                 تئنافية.لكن.حرف عطف.تص                 ديق.معطوف عل                 ى خربك                 ان منص                 وب 
وهومضاف.الذي.اس     م موص     ول مب     ين عل     ى الس     كون يف حم     ل جربإلض     افة.بني.يرف منص     وب عل      ى 

.يديه.مض اف إلي ه جمرورعَلم ة ج  ره الي اء وهومض اف اهلاءض  مريمبين عل ى الكس ريف حم  ل الظرفيةوهومضاف
 جرمضاف إليه.

 

 والستونة انياملسألةالث
 النوع:لغة
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 وبركاته السَلم عليك ورمحة هللا

ل بل وردت سَلم القران الكرب معرفة أب ل التعريف مع العلم مل ترد يفاذا عند نطقنا ابلسَلم نعرفها أبمل
  عليكم؟
 تقول:

 [ القران الكرب معرفة ابل بل وردت سَلم عليكم؟ ]... مع العلم مل ترد يف
 ل واألخرى بدوهنا.فها ن آيتان إحدمها أب

َعُث َحياا{ )  ( سورة مرب91}َوَسََلٌم َعَلْيِه يَ ْوَم ُوِلَد َويَ ْوَم َ ُوُت َويَ ْوَم يُ ب ْ

 ( سورة مرب44}َوالسَََّلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُوِلدتُّ َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحياا{ )

ن القيم أحيلك على كتاب بدائع الفوائدال ريف[ فإينل التعا عند نطقنا ابلسَلم نعرفها أبوأم اقولك:]ملاذ
وهومبحث ؛فقدعقدفصًَلعنوانه] ويف هذاالتسليم َثانية وعشرون سؤااًل[117ص2عليه رمحة هللا. ج

 تفصيلي بلغت صفحاته أكثرمن مئة صفحة .
 

 

 

 لستونوا ثالثةاملسألة ال

 النوع: حنو

 فاعل ح ُذف ألجل علة صرفية
لَ ُونَّ يف أَْم َواِلُكْم َوأَنُفِس ُكْم َولََتْس َمُعنَّ ِم َن الَّ ِذيَن أُوتُ واْ اْلِكتَ اَب ِم ن قَ  ْبِلُكْم  ومثال هذا قول ه تع اىل: }لَتُ ب ْ

 ( سورة آل عمران186َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكواْ أًَذى َكِثريًا َوِإن َتْصربُواْ َوتَ ت َُّقواْ فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر{ )
حم  ل ل  ه م  ن  يل  ي:الَلم الم القس  م,وهي ح  رف ال وإعراِب  ا كم  ا قول  ه تع  اىل:} لََتْس  َمُعن  {الش  اهديف 

 الساكنني. اللتقاء اإلعراب.تسمعن .أصلها تسمعون.فحذفت الواو
 الفعل. يشكل يف حتديد قد احلذف الذي هذا هو والذي دعاين إىل ختصيص هذه القاعدة 
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الن        ون,وهي حمذوف        ة لت        وايل األمث        ال أي تس        معون.فعل مض        ارع مرف        وع عَلم        ة رفع        ه ثب        وت 
 النوانت.والواوضمريمبين على السكون يف حمل رفع فاعل.وهي حمذوفة كماسبق.

 قولك للقضاة:لتحكم ُن  ابلعدل ولتنصف ُن  املظلوم. ومثال هذا 
 من هنا نقول: إن  الفعل املضارع املرفوع املتصل بواو اجلماع ةإذادخلت علي ه الم القس م واتص ل بن ون 

 التوكيد الثقيلة حذفت منه نون الرفع وواوا جلماعة.
 

 
 

 الرابعة والستوناملسألة 
 النوع: صرف

 .. و بدقة هل  كن ألحد أن يفيدين بذكر وزن ما أييت

  اجلمع : بناة

  واملصدر: إقامة

  َمقول -واسم املفعول : َمنفي 

 

  .وعليكم السَلم ورمحة هللا وبركاته

 بضم الفاءوفتح العني؛ألن  أصلها بُن َية حتركت الياءوفتح ماقبلها فقلبتف َُعلة. بناة:على وزن*

 ألف ًا.ومثلها:سعاة,دعاة

م ( وَ  ْ وأصل الفعل ) أقْ أقام الذي هوعلى وزن أفعل. إقامة: على وزن إِ ف ْع َال:ألهنا مصدرللفعل الرابعي
ف وماكان على هذه الصفة فإن  أقام [ أل ] واألصل أن نقول إفعال مثل: أكرم إكرام ولكن عني الفعل

 .آخراملصدر ألفه حتذف ويعوض عنها  ء يف

 [أقاام ]الذي كان الفعل عليه قبل التعويض بتاء هو: الكتايب وأألصل  .ومثلها:أعان إعانة,أجاد إجادة

 ؛ واالفعل ِبذه]إفعال[واأللف الثانية هي ألف امليزان ]أقام[ . أبلفني , األلف األوىل هي ألف الفعل
 الصورة ال كن نطقه ألنه تواىل فيه ساكنان فتحذف إحدامها ويعوض عنها  ء يف آخراملصدر.
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 امسة والستوناخلاملسألة 

 النوع: حنو

  التشبيه؟ هل حرف اجلر الكاف له معىن التمثيل غري

كاف ومعانيها وابلذات حبثت عن ال الغريب يف األمر أنين تصفحت كتاابً يف النحو عن حروف اجلرس /
  : فلم أجد هلا سوى التشبيه لكن تواجهين عبارات مثل

 املواد الغذائية كاللحم ال بد من طبخها قبل أكلها

  " متثيل -تعليل  - واخليارات أمامي " تشبيه

  الغذائية فقلت : رمبا يكون التمثيل ألنين بذلك اذكر أمثلة عن املواد

  ؟فهل ذلك صحيح

  وابرك هللا فيكم

ف أييت .للتشبه,والتعليل,ومبعىن على,وزائًدا. وأييت امسافيعرب حسب موقعه. وليس من حرف اجلرالكا
 معانيها التمثيل.

 [املواد الغذائية كاللحم ال بد من طبخها قبل أكلها] والكاف يف املثال املسؤول عنه:

دمن طبخها يف حمل اسم.وتعرب مبتدأاثنيا. اللحم مضاف إليه جمرور. املواد الغذائية.مبتدأأول,ومجلة الب 
 رفع خربللمبتدأالثاين,وهذا النوع من الرتكيب يسمى اجلملة الصغرى واجلملة الكربى.

 فائدة
للتفريق بني كاف التشبيه والكاف االمسية ؛فإن  كاف التشبيه يتضمن الرتكيب فيها مشبًهاومش بًهابه       

تش        بيه مث        ل:العلوم العربي        ة   مثل:اجلن        دي كاألس        د,الكرب كالس        حاب.وأم ا االمسي        ة فَلت        دل عل        ى
كالنحووالص رف والبَلغ  ة عل  وم مفي دة, وس  ائل النق  ل كالس يارة واالب  اخرة والط  ائرة وس ائل انفع  ة. فَلتش  بيه 

 هنا.

 السادسة والستوناملسألة 

 النوع: لغة
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 أريد معرفه معىن هذه الكلمات .

          أكحل 

                 مكحول

                    كحَلء

               يلكح
وهوالعرق الذي ف ُصدمن فارس مذحج .الدم منه.وهوعرق احلياة أكحل: عرق يف اليد يفصدليسيل

 .فرتك ينزف ح  ماتاحلارثي, عبديغور 
 املؤثرة ومنها:.وهويف هذه احلال من شدة معاينةاملوت قال ّيئيته 

 أال ال تلوماين كفى اللوم ما ب يا         

 فما لكما يف اللوم نفٌع وال ل يا                            

 أن املَلمة نف ع ه ا أمل تعلما        

 ...قليل وما لومي أخي من مشاليا                       

 ن ه دةٌ  ولو شئت جنتين من اخليل        

 ...ترى خلفهما احلو اجلياد ت وال يا                              

 شيخة عب ش م ية وتضحك مين       

 قبلي أس رياً   ان يا مل تر كأن                              

 وقد علمت عرسي مليكة أن ن ي       

 .ع ل يه وع ادّي أان اليث مع دواً                                 
 وحرف الروي هذا من أكثرحروفا الروي قراب إىل نفسي

 ه هللا اليت رثى ِبا نفسه ومنها:ومن هذا قصيدة مالك بن الريب رمح
 الغضا , أزجي القَلص النواجيا  جبنب أال ليت شعري هل أبينت ليلة 

 وليت الغضا ماشى الركاب لياليا    فليت الغضا مل يقطع الركب عرضه
 ن الغضا ليس دانيا مزار ولك  لقد كان يف أهل الغضا لو دان الغضا 

 حت يف جيش ابن عفان غازّيوأصب   أمل ترين بعت الضَللة ابهلدى 
  ومنه قول أيب الطيب رمحه هللا:
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وَت شاِفيا" 

َ
 َكفى ِبَك داًء َأن َترى امل

َناّي َأن َيُكنَّ أَمانِيا                    
 "َوَحسُب امل

 مَتَنَّيَتها َلم ا مَتَنَّيَت َأن َترى" 
 ا "َصديًقا فََأعيا أَو َعُدواا ُمداِجي                   

 ِإذا ُكنَت تَرضى َأن َتعيَش ِبِذلَّة " 
 "َفَل َتسَتِعدَّنَّ احُلساَم الَيمانِيا                    

 َوال َتسَتطيَلنَّ الرِماَح لِغارَة " 
ذاِكيا                    

َ
 "َوال َتسَتجيَدنَّ الِعتاَق امل
 َفما يَنَفُع اأُلسَد احلَياُء ِمَن الَطوى" 

 قى َح   َتكوَن َضوارّي َ "َوال تُ ت                     

 وللنفس أخَل تدل على الف                                  

 أكان سخاًء ماأتى أو تساخيا                                                 

 .ُوِضع الكحل على جفنيه نْ مكحول:مَ 

 .اليت يعلوجفنيها سواد كحَلء:صفة للمرأة

  ..صفة للرجل الذي يعلو جفنيه سواد كحيل

 السابعة والستوناملسألة                                           

 النوع:حنو
 ماإعراب قوله تعاىل:

َها َأوْ } ُتم بَِتِحيَّة  َفَحيُّواْ أبَِْحَسَن ِمن ْ  ( سورة النساء85ُردُّوَها { ) َوِإَذا ُحيِ ي ْ

 .الزمان أداة شرط غريجازمة ملا يستقبل من و إذا:الواو استئنافية.إذا.يرف

 

الضم يف حمل  للمجهول.التاء ضمري مبين على ابلتاء مبين ُحي يُتم:فعل ماض  مبين على السكون التصاله
 .فاعل.واجلملة يف حمل جر إبضافة إذا إليها رفع انئب

 .حييتم بتحي ة :جار وحمرور متعلقان ب 
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طلي. حيوا .  فعلية فعلها ألن ه مجلة وهنا جيب اتصال اجلواب ابلفاءفحي وا:الفاء واقعة جبواب الشرط . 
 .فاعل والواو ضمري مبين على السكون يف حمل رفع فعل أمر مبين على حذف النون

 للوصفية ووزن متعلقان ب  حيوا ؛, أحسن جمرورابلفتحة ألن ه ممنوع من الصرف أبحسن: جار وجمرور

 .أفعل

 .واجملرور متعلقان أبحسن ري مبين على السكون يف حمل جر.واجلارمنها:من حرف جر واهلاء ضم

  إعراب حيوا . واهلاء ضمري مبين على أو رد وها :أو حرف عطف يفيد التخيري. ردوا تعرب

  .السكون يف حمل نصب مفعول به
 املسألة الثامنة والستون                                          

 حنو
  التخيري أم اإلابحة ؟ تفيدة السابقة أو يف اآليسؤال :

 السَلم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
عندما اليصح اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه أبوفإهنا تكون حرف عطف للتخيري.وهذااملعىن 

.والنحاة   عليناوعليهم رمحة هللا    ثلون على هذا بقوهلم : تزوج الكر ة هواملتبادرمن اآلية
الجيوزكوهنالإلابحة.أي تزوج ا.فَل كن اجلمع بني املرأةوأختهامن هنا تكون أوللتخيريو هنًداأوأخته

 ختها.اهندو 
وإن جازاجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه فأولإل ابحة.مثل:كل عنًباأوتفاًحا.والنحاة  ثلون 

 بقوهلم:جالس احلسن أوابن سريين.
فَل كن أن جيمع بني حديثني مماسبق يف ستيق ظ.ومن أمثلة التخيري:كل أواشرب,اضحك أوابِك,من أوا

 وقت واحد.

 
 ة والستونالتاسعاملسألة 

 النوع:صرف
  املصدر امليمي : مسَيَلً , مفَعل: سال

 مفَعل. املصدر امليمي:مطاف: طاف

 .مفِعل , املصدر امليمي : موِعد: وعد
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 .صدر امليمي : حميا , مفَعلامل: حيا

الصريف,وإمنا هو هنا من غري الثَلثي  واليكون على وزن من أوزان امليزان بملصدر امليمي : مغتاا: اغتاب
ميًما مضمومة وفتح ماقبل اآلخر,وهذه الصورة من  فيأيت على صورةمضارعه مع إبدل حرف املضارعة

 هذا الفعل وماشاِبه يتحدفيها اسم املفعول واملصدرامليمي واسم الزمان واسم املكان,ويكون التفريق

مغتااًبفاحش ًا.وعَلمة صحة  لقرينة.ففي حال املصدرامليمي نقول مثَل:ّيهذالقداغتبت أخاكبينهااب
ق نقول:ّيهذالقداغتبت بالكَلم.ففي املثال السا املصدرامليمي أن حتذفه وتضع مكانه مصدرأصليافيستقيم

 .أخاك اغتيااب فاحش ًا

  .الضيف م ُقام ًا كر ا ثال املصدرامليمي.أقاماملصدر امليمي : م ُقام ويقال عنها ماقيل يف مغتاب.وم: أقام

ماقيل يف مغتاب. ومثال املصدرامليمي منها:استعلى  ى. ويقال عنهااملصدر امليمي : م ُستعلَ : استعلى
 . ويقال عنها ماقيل يفم ُستوحىيمي استوحى :املصدر امل.ياهرًا احلق مستعلى

 .فع ًامغتاب.ومصدرهاامليمي.استوحيت من كَلمك مستوحى ان

ي يف جملس  ه أ الرج  لِ  ن: مغت  ابُ ك  امل ا اس  م ومثالومث  ال مغت  اب اس  م مفع  ول: اخلص  م مغت  اب م  ن قرين  ه,
 ك ألخيك ليَل.مغتاب: مكان اغتيابه.واسم الزمان 

 السبعوناملسألة 

 النوع: صرف

  .. عن النح ت أريد أن اسئلكم سؤاال

 بني التسبيح و السبحلة ؟؟ االختَلف هل كلمة ) تسبيح ( و ) حتميد ( من النحت ؟وما

 والتحميد واحلمدلة ؟؟

 تسبيح , حتميد مصدران.

السبحلة . احلمدلة. مها من النحت. وهوأن ختتصر كلمتني بكلمة واحدة؛وهوكثريمثل: احلوقلة, 
لوا يف عبدمشس: السبحلة,البسملة.الدمعزة.الحول والقوة إالابهلل, حسي هللا, بسم هللا, دام عزك.وقا

 احلارثي: ل عبديغورعبشمي.قا

 وتضحك مين شيخة عبشمية        كأن مل تر قبلي أسريًا انيا.
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 السبعون احلادية املسألة

 حنوالنوع:
 يف إعراب ]الحول والقوة إالابهلل وماكان يف حكمها[

 يف مثل هذا الرتكيب أي إذاتكررت الوكانت داخلة على نكرة تكون األحوال اإلعرابية كمايلي:
 يف الثاين ثَلثة أوجه حوَل [ وهنا جيوز ح األول]الفت -األول 

 قوَة إال ابهلل. ومثله الشاعَروالأديَب معنا, الحمزوَن والمظلوَم لدينا. حوَل وال الفتح فنقول:ال -أ
وتوجيه هذه احلال أن أيخذ املعطوف حكم املعطوف عليه يف اإلعراب فهو مب ين يف حم ل نص ب؛ألن ه 

 اسم ال النافية للجنس.
 مظلوًم     ا حم     زون وال ال معن     ا, أديبً     ا وال ش     اعر ابهلل,ال ق     وًة إال ح     ول وال النص     ب فنق     ول ال - ب

إذ أن  املعطوف علي ه مب ين  لدينا.وتوجيه هذه احلال هي أن أيخذ املعطوف احملل اإلعرايب للمعطوف عليه.
 يف حمل نصب.

حم       زون وال مظل       وُم  عن       ا,الم ش       اعرُ  أدي       ب وال ابهلل,ال ق       وةُ إال ح       ول وال الرف       ع فنق       ول:ال -ج 
 الرفع على االبتداء. أن  حملهما إذ لدينا.وتوجيه هذه احلال هوأن أيخذ املعطوف حمل المع أمسها

يف ح  ال رفع  ه  األوىل.وأم  ا ال بع  د احل  ال الثاني  ة:رفع األول. ه  ذه األوج  ه يف ح  ال ف  تح األول أي م  ا 
 فيكون يف الثانية وجهان.

 .مظلوُم لدينا حمزوٌن وال معنا,ال شاعرُ  أديٌب وال ابهلل,ال إالقوةُ   حوٌل وال الرفع,ال -أ
الثاني ة.فيكون  مبتدأ خ ربه مس تفاد م ن خ رب َوَما بَ ْعَدَهاوتوجيه هذه اإلعراب أن تكون ال األوىل ملغاة ً 

 بعدها مبين يف حمل نصب اسم ال النافية للجنس. ابهلل,وتكون الثانية عاملة وما حوٌل إال التقدير:ال
 حب رف العط ف ف إن  النك رة الثاني ة جي  وز يَ فِ  ُ تك  رر واكت تالم ع النك رة الثاني ة.فإن مل  يف ح ال تك رر ه ذا 

جبان    ًا يف اجمللس.وتوجي   ه ه   ذه  خبي   َل وجب   اٌن أو ت   ٌل.ال أو جب   َل وت   َلَ  أمامن   ا فيه   ا النص   ب والرفع.مث   ل:ال
ا النصب فعطف على حمل اسم ال.ألن  ه على حمل المع امسها ألن حملهما الرفع ,وأم   احلال أن  الرفع عطفٌ 
 مبين يف حمل نصب.

 ية والسبعونالثاناملسألة 
 النوع:حنو
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 أنواع الياءات املشددة يف اللغة اليت تلحق ابألمساء فقط أحتاج ملعرفة

 : مها صحضرين منها نوعان

  وّيء املصدر الصناعي. ّيء النسب

 هل َثة ّيءات أخرى ؟
 .إيل   , عليها بعض حروف اجلر.مثل:علي  , يف  ومنها ّيء املتكلم إذادخل *

( سورة 22{ ) مبُْصرِِخيَّ مبُْصرِِخُكْم َوَما أَنُتْم  ّيء املتكلم املتصلة جبمع املذكرالسامل:كقوله تعاىل:} مَّا َأانَْ *
  !وخمرجي  هم؟أعليه وسلم: إبراهيم ,وقوله صلى هللا

,رامي  ّيء املتكلم الداخلة على املنقوص.*   .ساعي 
 

 ة والسبعونالثالثاملسألة 
 النوع حنو

 ضمريا لشأن
وهوض    مرياليعودعلى م    ذكور س    ابق,ولكنه ين    وب ع    ن أم    ر وش    أن مفه    وم ومق    ررمن اجلملة.فعن    دما 
أق      ول:القرآن حفظت      ه ف      إن  الض      مرييعودعلى الق      رآن.خبَلف قولن      ا: تف      اوض الفريق      ان إال أن       ه ص      عب 

ودعلى لف  ظ مذكور,إمناهوعائ  دعلى حكاي  ة ش  أن الف  ريقني اتفاقهما.فالض  مري املتص  ل ابحل  رف ] أن  [اليع  
 مقدروش  أنع  ن أمر   وضٌ ِع   هوإجي  ازالقول أن  الض  مري املع  روف يع  ود عل  ى لفظ  ة م  ذكورة أماضمريالش  أن فإن   

 من سياق اجلملة. وحالِ  مفهومة  
 
 

 ة و السبعونالرابعاملسألة 
 النوع: حنو

 ما اعراب ما حتته خط؟

 وبركاتهالسَلم عليك ورمحة هللا 

 :قال الشاعر

 اء تفردي ابلسؤددقومن الش         مسودََ  غري خلت الدّير فسدت                    
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 :خرآ وقال

 الميل سواكم ىل قومإين إف              مي صدور مطيكمأقيموا بين أ               

 :خرآوقال 

 املنجود كان عصرة  ولقد              مغار غريَ  يستغيث صادّي                  
 الفتحة وهي مضاف. اعَلمة نصبه ةغري:حال منصوب

سواكم:سوى صفة لقوم جمروربكسرةمقدرة منع من يهورهاالتعذر.وهي مضاف الكاف ضمري خطاب 
 مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه.وامليم للجمع.

ادّي؛والصادي ؛وصادّي حال مقدمة على صاحبها.أي يستغيث صحاالن منصوابنصادّي , غري: 
 .ومثاله قولك: خاشًعا صلى اإلمام.هوالعطشان.فكأنَّ الكَلم أستغيث وأانصاد  

 
 ة والسبعوناخلامساملسألة

 النوع:حنو
 ؟أين خرب إن  

 واالفق طلق ووجه االرض قد راقا         إين  ذكرتك ابلزهراِء مشتاقاً 
متمت املعىن.واليصح  ء اجلملةفهي اللفظة اليتخربإن  هومجلة] ذكرتك[ ألن  تذكره إّيها هواملراد من إنشا 

 .ابلزهراءوإمنا يريدأن خيرب عن تذكرها مقيم أن تكون مجلة]ابلزهراء[هي اخلرب؛فالشاعر اليريدأن خيربأن ه

 حال كونه ابلزهراء.

 االفق طلق مبتدأ وخرب

 ووجه األرض قد فاقا
       ف     اين ص     احب احل     ال هن     ا ان ك     ان ه     ذا نص     ب ح     ال و  ليس     ت هن     ا واو احل     ال واجلمل     ة يف حم     لأ
 . لواوواواحلال واجلملة يف حمل نصب حال و صاحبها هوالفاعل يف ] ذكرتكا

 سة والسبعونالساد املسألة 

 النوع: حنو
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 ؟ أريد استشارتكم إخويت فما قولكم

  يف أبيات حلامت الطائي

  "يقولون" يف البيت الثالثمعىن الشرط , جواِبا "  أين  أن  " إذا " يف البيت الثاين يرفية " تفيد

  عن الف  ، **** إذا حشرجت نفٌس وضاق ِبا الص  درُ  أم اوي! ما يغن ي الثراءُ 

، إذا   زُلْ ٌج َجوانبُ ها ُغْب   رُ  أن  ا دالن ي ، ال ذين أحب هم ، **** لَِمْلُح وَدة  

 ا احلَْف  رُ ق د َدم  ى أانِمَلن  يَقول ونَ  ****الً ينفص ون أكفه م ، اوراح وا عج 

 

  تراها تكون بدال من إذا السابقة ) إذا حشرجت ...( ؟ أم

فمايغين ... .وتقديرالكَلم:إذا حشرجت نفسٌ ماماقبله مادل عليه انجواب إذااألوىل والثانية حمذوف
 .الثراءعن الف 

  إذا أن  ا دالن ي... فمايغين الثراءعن الف 

 ة والسبعونالسابعاملسألة 

 النوع:حنو

 عرابه يف إيت وأخوايت أريد إعراب هذا البيت من الشعر خاصة وأنه وقع خَلف إخو 

 وداون ي ب اليت ك انت هي الداءُ            دع ع نك ل ومي فإن اللوم اغراء

 مسترتوجواًب تقديره أنت. اعلهدع:فعل أمرمبين على السكون ف

 ارواجملرورمتعلقان ب  دع.عنك:عن حرف جروالكاف ضمريخطاب مبين على الفتح يف حمل جر.واجل

لومي:ل وم مفع ول ب ه منص  وب عَلم ة نص به الفتحةاملق درةمنع م  ن يهورهااش تغال احمل ل حبرك ة املناس  بة] أي 
 مناسبة الكسرةللياء[ وهومضاف الياءضمريمتكلم مبين على السكون يف حمل جرمضاف إليه.

: الفاء سببية.إن  حرف توكيد ينصب املبتدأويرفع اخلرب.  فإن 

 منصوب عَلمة نصبه الفتحة. لوم:اسم إنَّ ال

 مرفوع عَلمة رفعه الضمة الظاهرةعلى آخره. إغراء:خربإنَّ 
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النون نون وداوين.:الواوعاطفة.داوِ فعل أمرمبين على حذف حرف العلة.فاعله مسترتوجواًبتقديره أنت.
 الياءضمريمتكلم مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.الوقاية. 

 حرف جر.اليت اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر.واجلارواجملرورمتعلقان ب  داوِ .ابليت:الباء

 كانت:كان زائدةوالتاءللتأنيث.

 هي الداء .مبتدأوخربواجلملة الحمل هلامن اإلعراب صلة املوصول.

 فائدة
مابع  دها فاليت اس  م موص  ول و م  تَلزين وه  ي هن  ا ب  ني املوص  ول وص  لته. م  ن مواض  ع زّيدة ك  ان أن تق  ع ب  ني

 صلة هلا.

 ة والسبعونالثامناملسألة 

 النوع:حنو

 : ؟بيت املتني التايل إعراب ما حتته خط منما

  به صمم وأمسعت كلمايت من  أان الذي نظر األعمى إىل أديب 

 .نصب مفعول بهمن : اسم موصول مبين على السكون يف حمل 

 مبحذوف خربمقدم  به : جار وجمرور متعلقان

 . ؤخرواجلملة صلة املوصول الحمل هلا من اإلعرابمبتدأمصمم : 

 

 

 

 ة والسبعونالتاسعاملسألة 

 النوع:حنو
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 .أان وأصدقائي اجلملة التالية صحيحة أم خاطئة: ذهبتُ 

 مري أانضرفع فاعل )وهي حتل حمل ال مع العلم أن التاء املتصلة ابلفعل تعرب ضمريا متصَل مبنيا يف حمل

}َوقُ ْلَنا َّي آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك  ان توكيًدا للتاء,ومن هذا قوله تعاىل:هذا الرتكيب جائز و تعرب أ
 ..فالضمريأنت توكيد للضمرياملسترتوجواًبيف اسكن( سورة البقرة53اجْلَنََّة{ )

 

 

 

 اخلامتة

ه وك  ان م  ن األص  ل يف خت  ام األعم  ال العلمي  ة أن يوجزالباح  ث ماتوص  ل إلي  ه م  ن نت  ائج يف حبث  ه,ولكن ه  ذ
املس  ائل مل تك  ن مبني  ة عل  ى دراس  ة لفكرةحم  ددة و مل يك  ن م  ن طبيعته  ا اس  تخَلص آراء يرم  ي الباح  ث إىل 

 فلن تتضمن اخلامتة إجيازًا ملامت.إثباهتا أونفيها؛هلذا

احلمدهلل رب العاملني.املستحق للحمدعلى كل حال. أمح ده عل ى تيس ريه وعون ه عل ى إمت ام ماعزم ت ف     
عمل   ي  مجي   عوأس   أله س   بحانه وحبم   ده أن جيع   ل ه   ذا العم   ل و  س   ائلم   ن ه   ذه املعه ماتيس   رمج عل   ى ت   دوين

يكت ب ل ه القب ول ويع م  يقبل ه و خالًصالوجهه الكرب, وأن جيعله بركة عل ي وعل ى م ن ق رأه وق ام بش أنه,وأن
 بنفعه وأن  ن علي أبجراجملتهداملصيب إن ه مسيع جميب.

 .روهاللهم إين استودعك عملي هذافاحفظه من كل مك
 على عبده ورسوله حممدوعلى آله وصحبه أمجعني وعلى من تبعهم وسلَّم وصلى هللا 

 إبحسان إىل يوم الدين.
ال  ثَلاثء الس  ابع  يف اململك  ة العربي  ة الس  عودية يف ي  وم يف مدين  ة عني  زة ه  ذه املس  ائل مراجع  ةك  ان الف  راغ م  ن 

 أفضل الصَلةوالسَلم. للهجرةاملباركة على صاحبها 9742لعام والعشرين من ذي القعدة
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